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  .ةــدمـقــم
  ما املشكلة ؟ •

قليم واحد و تربطها عوامل الذي يشري إىل جمموعة من الدول تنتمي إىل إ يشكل النظام اإلقليمي،    
لنظام الدويل ليبدو أن املشكلة الرئيسة  و .)الدويلالنظام (نظاما فرعيا ضمن إطار البيئة اخلارجية  مشتركة،

النظام من مواجهة التوترات اليت حتدث داخله أو  ليتمكن ؛لنظاماهي احلفاظ على توازن و النظم الفرعية 
هو شبكة من  ذلك أن كل نظام، الذي هو مفهوم افتراضي،. لنافذة اخلارجيةتلك اليت تأتيه من ا

  . الذايت فعملية التكياالتصاالت اليت تسمح بتدفق املعلومات اليت تؤدي إىل حدوث 
 أن أكد انه من الواجب أن تكون دراسة اتمع الدويل (G.Modelski)  "جلورج مودلسكي"لقد سبق 

 . و النظام الدويل والتغريات اليت جتري يف داخلة و داخل النظم الفرعية هي هدف دراسة العالقات الدولية
  ملية على أا تفاعل بني االستمرارية االسياسة الع حلديثة كاملنظور البنائي تنظر إىلو حىت املنظورات ا

  . االنقطاعات حتديدا هذه و، دراسة هذا التفاعل تدعو إىل نقطاعات وو اال
كانت مدعما لنظرية الفوضى اليت جاءت لتؤكد ) الت أو عدم االستمرارية أي التحو( االنقطاعات إن  

العتبارها أن األنظمة الديناميكية  ؛جمددا على الصدفة كمبدأ جوهري للنظام و ليس كإطار مرجعي بديل
 "ونرأرميون "فحىت . هو االستثناء وليس القاعدة "العادي"ك للفوضى و أن السلوهي عرضة 
(R.Aron)تمع الدويل بأنه ال كان قدتمع -وصف افوضى (اجتماعي أي ال يستحق حىت أن نصفه با

  ). دولية 
الدولية لقوانني انتفاء ضوابط تسري وفقها العالقات الدولية ؟ مبعىن آخر هل ختضع العالقات   فهل هذا يعين

  معينة أم أا عشوائية و تعسفية ؟ هل هلا معىن أم أا فوضوية ؟ 
 حتكم هذه اليت –إن كانت هناك قوانني تسري وفقها السلوكيات الدولية –إن الكشف عن القوانني 

ان ف على اآلليات و املعايري اليت تتم بواسطتها عمليات التحول سواء كالتحوالت حيدث من خالل التعر
أي أن هناك  ؛معىن إن التعرف على هذه اآلليات يعطي للعالقات الدولية. هذا التحول ذايت أم خارجي

يات و يتحكم يف هذه التحوالت من اإلنسان أن حيدد هذه الغا بالتايل بإمكانملسارات األنظمة و  غايات
فالغايات املثالية هي اليت متنح معىن  .رو االستقرا، حنو التنمية و السالم و التوازن ، جل التغيري حنو األفضل أ

  .حلياتنا
  : السؤال املفيد •

ملقولة  و وفقا ،الطبيعة حسب تعبري اجنلز تعلمه كيفية تغري مبا أن قوة حكمة اإلنسان تتطور من خالل 
عامل إال أن علماء السياسة ال يزالون منشغلني بدراسة و حتليل ال ،إننا يف عامل جديد" الذي اعترب  برجينسكي

السياسية  اء بالتركيز على املعطيات والوقائععندما يبدأ هؤالء العلم و .القدمي الذي مت جتاوزه يف الواقع



ب 

ال يتوقف يف  -أي نظام- ن مصري النظامفإ ،"آخراجلديدة يكون العامل قد تغري و مت استبداله بعامل جديد 
  .ىل احلاجة إىل التغرياملدى الطويل على استقراره بقدر ما يتوقف على االستجابة إ

ه ألن؛ (P.Haas)  "هاس"اللغز الذي حري  "كيف و ملاذا حيدث التغري؟ : التغري و إشكال" كذلك  كانلقد 
األشياء كما هي عليه اآلن هي نتيجة لتغريات سابقة، و مبا أن الثوابت ال ميكن أن تفسر   اعترب أن

الذي  احلاضرهذا –ة اليت تربز لتشكل احلاضر  الراهن فهم التغريات اهلائل ه من الضروري االختالفات فإن
  -ما هو إال نتاج تغريات يف املاضي هو يف النهاية 

ا النظم الدولية اليت تتحول  إن حتديد آليات التحول قي النظام متثل وسيلة لفهم الكيفيةلذلك ميكن القول 
عمل النظم اإلقليمية وحتديد مظاهر االنتظام  وبالتايل قد يساعد هذا على الوصول إىل القوانني املتحكمة يف

  .وعوامل التوازن اليت حتكم تطور هذه األنظمة اإلقليمية و حتوهلا من شكل آلخر
  :لذا قد يكون التساؤل املبسط لدراسة هذا املوضوع هو 

   اآلليات إجيادو اهلدف من هذا السؤال هو  كيف يتم انتقال األنظمة اإلقليمية من شكل آلخر؟   
  .اإلقليمياال على  تأثريهاامليكانزمات اليت تبلور العوامل املوضوعية و حتدد حجم  أو

 ؟اإلقليمياملستوى  اختيار اذامل •
  " أرون" هذه اخلالصة اليت أوردها  ال تزالف". ن اتمعات اإلقليمية تظل أقوى من اتمع اإلنساينأل"-   

. كا الالتينية بعد الثورة الكوبية و لكن ليس بعد الثورة الصينيةأن األرض زلزلت يف أمري فقد الحظ. قوية
. و كان جوابه إن الثورات اليت تندلع بعيدا من قبل شعب يتكون من أجناس أخرى ال تثري العواطف نفسها

  . فقد تكون اإلنسانية واحدة إمنا ال تتمتع الشعوب بادراك واضح لوحدا
أن اية احلرب الباردة و ايار االحتاد السوفييت قد خففا  P.Katzenstein) ("كاتسنشتاين" لقد الحظ-   

من صدى العوامل الشاملة يف السياسة العاملية و زادا من وزن التأثريات اإلقليمية اليت كانت تعمل حتت 
. يةة الدولية موصوفة أكثر باحلركية اإلقليمحو بالتايل أصبحت السا.نيعظميغطاء املواجهة بني القوتني ال

ج عن العوامل فاملشروع الروسي إلنشاء دائرة للتأثري يف اجلوار القريب لكومنولث الدول املستقلة هو نات
النفقات العسكرية يف أمريكا الالتينية هيئتا  السياسية و والتناقص امللحوظ يف التوترات  السياسية اإلقليمية،
يف أوروبا كانت الوحدة األملانية حمددا فاصال يف و يف التعاون االقتصادي اإلقليمي، األرضية لتزايد حاد

  .تعميق و توسيع سياق التكامل األورويب 
فسياسات القوى حتدث اآلن داخل سياقات  الباردة جذريا من نظرتنا للعامل،لقد غريت اية احلرب   

  .إقليمية تضعف من فرضية كون النظام الدويل فوضى كاملة
يف السياق اإلقليمي الذي تشكل من خالل  أصبحت متموضعة أكثر  لوطنيةالسياسات االقتصادية اكما أن 

 الباردة،لية بعد اية احلرب فبالنسبة للسؤال حول كيف ميكن النظر إىل السياسة الدو. ةعمليات متنوع
  ".كعامل أقاليم" من املعقول أن جييب املرء " كاتسنشتاين"يقول 



ج 

ضمن إطار إقليمي حمدد هي يف الغالب أكثر أمهية بالنسبة للمصاحل إن العالقات اليت تقوم بني دول عدة -   
إن النظام اإلقليمي الفرعي يقوم بدور وحدة حتليل . اإلقليماإلقليمية من تلك اليت تقوم مع دول خارج 

 ملستوى وسطية بني الدول القومية و النظام الدويل املسيطر مما يساعد على دراسة العالقات ضمن هذا ا
  ).أمهية اخلصوصية بدل احلديث غري ادي عن التعميم (براز اخلصوصيات احمللية إقليمياإكذا و
ن يغريوا من أولويام ظهرت  دعوة لعلماء السياسة أل  2001سبتمرب  11يف أعقاب أحداث -   
 علمإن فقر . اجتاهام و ذلك بإعادة االهتمام للتحليل يف السياقات اإلقليمية ضمن دراسات املناطقو

 إىل ختليه التدرجيي عن دراسات املناطق يف العشريتني السياسة يف مواجهة التحديات أرجعه البعض 
فمع الظهور البارز لنظريات كنظرية اخليار العقالين أو نظرية األلعاب أو استعمال العالقات  املاضيتني،

نظرية و استخالص النظرية من دول الرياضية يف دراسة السياسات فان قضايا الفهم و اإلدراك و تطبيقات ال
  .ثقافات فردية مت ميشها

إن الدراسة العميقة و التخصص يف معرفة بلد أو إقليم معني أصبحت اقل قيمة من التمكن يف النماذج 
  .الرياضيات و التقنيات اإلحصائية

مية هي تلك اليت فضل األعمال العلالسياسة البارزين أن أ لدى علماءفبشكل متصاعد أصبح هناك اعتقاد 
لو كانوا غري مقتنعني جبدوى ما لعقالين و النماذج الرياضية حىت ينجزها من يستعمل حتليل استنتاج اخليار ا

ما هو قابل للتكميم على حساب ما هو  غ فيها للمنهج على حساب املوضوع،فهناك أمهية مبال. يفعلون
تربز ومن هنا .... على حساب التجربة املباشرةو التقنيات على حساب اللغة،  تالرياضيا ،مهم ملعرفته

إن هذه الدعوة ال تعين القضاء . ضرورة الدراسة االمربيقية لبلدان حمددة وللمؤسسات احلالية إىلالدعوة 
  .)1(على النماذج العقالنية ولكن هي دعوة إىل التعددية يف أمناط املعرفة و الوسائل واملقتربات النظرية

 "واالس" حذربح متزايدة لدراسة احلالة و بالتحديد دراسة نظم إقليمية معينة فقد هناك أمهية قد تص -
(Wallace)  يف حالة خطر إذا ما استمر يف اللجوء إىل املزيد ) العالقات الدولية(من أن هذا احلقل املعريف

متعة من العمل النظريات املاورائية و الذي يرى أنة أسهل و أكثر  النظريات ومن التجريد و املزيد من 
 مل يعرف سوى نظريات غامضة، يف اعتقاده الدوليةفحقل العالقات . الشاق يف تفاصيل دراسة احلالة

 (Waltz)"والتز"اجلديدة حىت أن أب الواقعية  !  صحتها  تكذيب و غري قابلة إلثباتغري قابلة لل، معياريةو
قيقة املستخلصة منها فلن تكون إذن ذات إذا كان اهلدف من اإلتيان بالنظريات هو تبسيط احل"يرى انه 

  ". جدوى إذا ما كانت النظرية معقدة مثل العامل الواقعي
غري أن هذه املصطلحات  خلق مصطلحات جديدة، حنوالدولية حقل العالقات  يف حممومافس فهناك تن

  ." إفراغ شراب قدمي يف زجاجات جديدة" أو جديدلتغطية عدم وجود شيء  اميكن أن تكون قناع
                                                
1)Larry diamond, what political science owes the world,( http://apsanet.org/imgtest/PSOnlineDiamond911.pdf),   
   P5. 
 

http://apsanet.org/imgtest/PSOnlineDiamond911.pdf
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إىل كبح مجاح Larrry .diamond)  ( "الري داميوند" األمريكينيأساتذة العلوم السياسية  دعا أحدلذا 
هذا التنافس و االجتاه  أكثر حنو الوضوح والفهم و الشرح والتربية وفهم املشكالت وتقدمي البدائل 

 .)2(الواضحة وكذا معاجلة القضايا الراهنة اليت م الناس
 التحليل علي املستوى اإلقليمي هو إمكانية املقارنة سواء مقارنة نظامني إقليميني من إجيابيات-
يتيح التركيز على اإلقليم كوحدة حتليل كما  .أو نظام فرعي واحد خالل فترتني أو مرحلتني خمتلفتني 

ذلك دف يف وحدة سياسية اجتماعية و ةالدراسة املعمقة ملنطقة معينة من مناطق العامل متمثل ،أساسية
توضيح مكانتها و دورها يف العالقات الدولية وهذه الطريقة هي وصف للدراسات اليت جتري بصدد إقليم 

  .معني واليت ينهض ا فريق من الباحثني من ذوي التخصصات املتباينة
   .التراجع مث العودة: الدراسات اإلقليمية •

و بعد احلرب العاملية الثانية مع بداية احلرب  لقد كان العصر الذهيب للدراسات اإلقليمية خالل       
و جاء االهتمام ذه الدراسات من خالل مصاحل الشركات األمريكية العمالقة و التنافس مع . الباردة

لذلك ارتبطت الدراسات اإلقليمية يف بدايتها باملؤسسات األمنية وبالتحديد مبكتب . االحتاد السوفييت
خرباء  1941فقد جند عام . كان نواة االستخبارات املركزية فيما بعد اخلدمات االستراتيجية الذي

ومتخصصني يف شؤون األقاليم ذات األمهية االستراتيجية لألمن القومي األمريكي من اجل مجيع املعلومات 
مث مركز الدراسات الروسية مث الصينية مث ،  1943يففتأسست رابطة للدراسات اآلسيوية .و حتليلها
   .الكورية

  .م اإلقليميةادمييني باالهتمام بدراسة النظالنظم بتشجيع األك سامهت نظرية كما
ات تراجع االهتمام بالدراسات اإلقليمية بعد كشف العالقة بني أجهزة يات و الثمانينييف عقدي السبعين

نام و قوة التيار األمريكية و الدراسات اإلقليمية يف اجلامعات األمريكية و تورط أمريكا يف فيت تاالستخبارا
سيادة املنهج الكوين على (الكونية اللربايل يف اجلامعات إضافة إىل تواجد االهتمام باجلوانب الكلية أو 

دثون على دراسة القوى الكربى  حيث ركز منظرو العالقات الدولية احمل ،)حساب املنهج اإلقليمي
" كنتوري" اإلقليمية كما يقول التفاعالت اليت حتدث يف قمة النظام الدويل و تعاملوا معو
 ) J. Nye" (ناي"ناطق و اهتم آخرون مثل كجزء من دراسات امل ) Cantori and Spiegel"(شبيغل"و

  .اإلقليمية  تاملنظما زاوية م اإلقليمية منبدراسة النظ
وأيضا بسبب . جع أمهية نظرية النظم و املدرسة السلوكية بشكل عامو تراجعت الدراسات اإلقليمية مع ترا

املباشر بعد سقوط االحتاد السوفييت بدل االعتماد على الدول  ماد الواليات املتحدة على التدخلاعت
  .اإلقليمية حسب مبدأ نكسون الذي انتهى مع سقوط شاه إيران

                                                
2 )ibid. 
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عاد االهتمام ذه الدراسات  11/9و بعد أحداث لكن مع النجاح الذي تعرفه عملية التكامل األورويب 
كما طفا إىل السطح جمددا النقاش حول اإلقليمية يف . التطورات السياسية يف العامل اإلسالمي  خاصة

  .مواجهة العاملية أو العوملة
  :تصور اجلواب

  :الفرضية
  . خارجهوهذه اآلليات قد تكون من داخل النظام و قد تكون من . هناك آليات لالنتقال

. تكون مبثابة تفسري لبعض الظواهر االجتماعية أنجمموعة من االفتراضات اليت ميكن  اآللية أو امليكانزم هو 
و بعض التجمعات  أفرادبني  أو آخرين أفرادو  أفرادهذا التفسري يكون من منطلق التفاعالت بني 

ة الفاصلة بني املدخالت و املخرجات فلغة امليكانزمات مساعدة بشكل خاص يف تقليص الفتر. االجتماعية
هذا التعريف للميكانزمات هو  أن (J.Chekel)"جيفري شيكل" أوضحو قد . و النتائج األسباببني  أو

 .العالقات الدولية أدبياتمشترك يف كل فلسفة العلوم و 
  :االفتراضات

ي أن هناك مكانزمات هناك عناصر تساهم يف استقرار النظام اإلقليمي وأخرى تساهم يف اضطرابه أ-
  .آخرلالنتقال من منط إىل 

فالتفكري ) البيئة اخلارجية( لدراسة أي نظام إقليمي جيب عدم إمهال النمط الرئيسي للعالقات الدولية -
  .إلقاء نظرة على الكل، من اجل فهم معىن اخلاص أو اجلزء، الكالين يستلزم

ظرية سابقة أي إن لكل نظرية يف العالقات الدولية إن ميكانزمات التحول ما هي إال انعكاس لبناءات ن-
  .مبكانزماا اخلاصة اليت هي نتيجة منطقية ملستوى التحليل و االفتراضات اليت تأسست عليها تلك النظرية

فالتغري ليس حتما تغريا خطيا ". اجلديد"أن احلديث املستمر عن التغريات و التحول ال يعين بالضرورة  -
فال ميكن اعتبار احلالة الراهنة للنظام الدويل أو أي نظام فرعي جديدة متاما باملقارنة . فقد يكون دوريا

مبراحل تطوره السابقة، فقد ال تكون سوى امتداد للخصائص الكامنة يف صلب طبيعته أي تلك الدائمة 
  .الغري قابلة للتطوروو
  :املنهج 

لبحث النوعية غالبا ما تكون استقرائية أكثر منها طلبة العلوم االجتماعية إن استراتيجيات امعظم يعتقد 
  لكن من الصعب تصور حتليل استقرائي ينفذ يف حياد كامل دون أن يكون هناك مفهوم مسبق . استنباطية

خاصة يف ظل الصعوبات اليت تعترض ما يسمى باملالحظة .( أو تصور مسبق عن الشيئ املادي املالحظ
 حقل العالقات الدولية، فغالبا ما تتم املالحظة من خالل اآلخرين نظرا بشكل خاص يف العلمية و الدقيقة و

  ).لصعوبة املالحظة املباشرة



و 

من السلم و االستقراء هو الصعود، فإن املنهج املعتمد يف هذه املذكرة هو  كان االستنباط هو نزول فإذا
مث  اإلقليميدة الدارسة للمستوى استنباطي، مبعىن البدء باملقاربات العامة املوجو/منهج ذو منحى نزويل

خاص اخلاص  إىلآلياا اخلاصة و اجلزئية مث الرتول  إىلتفكيك هذه املقاربات بغية الوصول  إىلالرتول 
  .معني إقليميحد امليكانزمات على نظام أمبحاولة تطبيق 

. املالحظة ىلإمن النظرية  :حيدث بشكل كامل أن و لكن هذا ال يعين أن التحليل االستنباطي ميكن 
 دثحيضوع فالتفكري االستنباطي هو غالبا مفصل للربهان االمربيقي، فبناء املفهوم أو التصور املفاهيمي للمو

جل حتديد املفاهيم الكلية و رمبا اردة أمن ، ليل التمهيدي للمعلوماتمتزامنا مع مجع املعلومات و التح
  .فيما بعد

  :اخلطة
  :فصول كما يليمت تقسيم املوضوع إىل ثالثة 

حيث يتضح يف هذا الفصل إن هناك ثالثة مقتربات  .وضع املوضوع يف إطاره النظري :الفصل األول
الواقعية اجلديدة و نظريات ( داخلي -املقتربات خارج: رئيسية لدراسة التحوالت على املستوى االقليمي

مث أخريا املقترب ) يفية التكامل الوظاملؤسساتية اللبريالية و نظري( خارجي -و املقتربات داخل) العوملة
  :و أن هناك ثالثة أمناط رئيسة يف حتول النظم اإلقليمية ).النظرية البنائية(البنائي 

  .من اإلقليمية التقليدية إىل اإلقليمية احلديثة-1
  .من املنطقة اإلقليمية إىل الدولة اإلقليم-2
  .من الالتوازن إىل التوازن-3

فهناك امليكانزم . امليكانزمات بشكل عملي مسار أي تتبع .االمربيقي للموضوع اإلطار :الفصل الثاين
و هناك  ،)الدويل أوللمعطى اخلارجي  األولويةداخلي اليت تعطي -اخلاص مبقتربات خارج( الدويل 

البيئة  أو اإلقليمي للمعطى األولويةاليت تعطي  خارجي-اخلاص مبقتربات داخل(  اإلقليميامليكانزم 
و لكن  كمعطى مسبق اإلقليم الذي ال يتناول) ن النظرية البنائيةم( امليكانزم البنائي  أخرياو ) ليميةاإلق

  .ري متقطعلتطور معريف دائم و غو خاضع  التشكل كإقليم قيد
  .آسيا شرقإقليم  يفالتحوالت  لقراءةالبنائي للميكانزم  تطبيقي منوذجفهو  :الفصل الثالثأما 

  ملاذا شرق آسيا؟  •
لقد بدأت الدراسات االستراتيجية تتحدث عن احلقبة الباسيفيكية و كيف أن العالقات الدولية بدأت -

وهي يف طريقها آلن تكون باسيفيكية ) املرحلة الثانية( مث صارت أطلسية ) املرحلة األوىل ( متوسطية 
على احتالل مركز اإلقليم  فعلى املستوى اإلقليمي هناك صراع بني األقاليم.خالل القرن الواحد ولعشرين

  .القطب أي اإلقليم األكثر أمهية و هناك توكيد على الدور اآلسيوي املتنامي



 ز  

كتابا بعنوان  1968سنة   "Gunnar Myrdal"فعندما نشر االقتصادي السويدي احلائز على جائزة نوبل 
آسيا تعتر يف مؤخرة البلدان كانت حينها معظم بلدان  ،"دراسة لفهم أسباب فقر األمم :آلسيويةااملأساة "

حققت تلك البلدان قفزة دأت يف شرق آسيا من منتصف الستينيات لكن عرب املسرية التنموية اليت ب .النامية
لقد . 1993كما جاء يف املؤلف الصادر عن البنك الدويل يف  "باملعجزة اآلسيوية"تنموية هائلة مت وصفها 

آسيا واحدة من أهم التطورات يف العامل يف النصف الثاين من القرن  مت اعتبار التغريات االقتصادية يف شرق
لقد متيزت املعجزة اآلسيوية مبعدالت منو عاملية يف الصناعات التحويلية املعدة للتصدير ويف .العشرين 

 .الرأمسال البشري و اإلنتاجية، االدخار الداخلي، الرأمسال املادي
د على وجود قيم و مؤسسات وقواعد يدية مؤثرة وسعيها للتأكظهور هذه الدول اآلسيوية كقوى اقتصا

بديلة للنظام الدويل و احلديث عن منط آسيوي للرأمسالية مع وجود مشروع للنمو االقتصادي الذي تقوده 
  .التجربة اآلسيوية تقدم كبديل عن النموذج االشتراكي املنهار والنموذج الرأمسايل املتوحش جعل  ،الدولة

لقد كان موقعا الثنني من ف. حيظى شرق آسيا بأمهية سياسية واقتصادية متزايدة يف العاملذلك إضافة إىل 
و هو اإلقليم الوحيد الذي رفع من نسبة حصته من  ،أكرب احلروب التقليدية دموية بعد احلرب العاملية الثانية

ليت هي اآلن تعيش عصر إحياء الناتج العاملي اخلام والتجارة وهو موقع حلضارات قدمية فخورة بتراثها وا
فأصبح هناك ).الصني(األمريكي للعامل ربية للتحديث وخاصة الدور القياديجديد حيث تتحدى املفاهيم الغ

قلق أمريكي متزايد من فكرة التغريات يف البنية العاملية فيما خيص توزيع السلطة االقتصادية العاملية لصاحل 
  .شرق آسيا 

للواليات املتحدة  %37اخلام   يف مقابل من الناتج العاملي    %4 فقط حيققكان شرق آسيا  1960في ف
وكندا واملكسيك واليوم أصبحت الديناميكية االقتصادية لالقتصاد اإلقليمي لشرق آسيا املدعم باليابان 

  .والصينيني ما وراء البحار واحدة من أهم معامل االقتصاد الدويل
 ةاميكية و عرضة للتغريات وله دور بارز يف االجتاهات الدولية الثالثدين مفشرق آسيا من أكثر األقالي

  . املتواصل من أجل توازن القوىالصراع  - اإلقليمية–العوملة : السائدة يف فترة ما بعد احلرب الباردة 
فرصة ملعرفة فيما إذا ، دراسة شرق آسيا كمنظومة غري غربية وتطبيق منظورات هي غربية املنشأ كما تتيح

كانت هذه املقتربات مفيدة هلكذا إقليم وما إذا كانت دراسة شرق آسيا تضيف شيئا لتلك األدبيات 
  .النظرية

ولكن ذلك يعين نظام " إمهال الذات"أو " االبتعاد"دراسة أنظمة أخرى ال يعين  إنأخريا من املفيد التذكري 
فنحن ال ندرس .اتا النظر ملعرفة الذقياسيا إضافيا ومرآة أخرى إللقاء الضوء على الذات وزيادة زواي

  .  كثر وبشكل أعمق على أنفسناأجل أن نتعرف اآلخرين إال من أ

  :لتطبيقه على إقليم شرق آسيا حتديدا  مربرات اختيار امليكانزم البنائي •



ح 

من  القائل أنه ال ميكن الوثوق بأي نظرية على أا احلقيقة النهائية، كما أنه" بوبر"باالستناد إىل رأي  
اخلطأ العظيم أن حناول العمل على إثبات صحة نظرية أو تربير إمياننا بنظرية، فهكذا حماولة هي منطقيا 
مستحيلة ولكن ما يستطيع املرء أن يفعله، وهو ذو أمهية كبرية جدا، هو أن يربر اختياره لنظرية دون 

قابلية إلثبات خطئها هي أفيد من ذلك أن بوبر توصل إىل أن النظرية أو اجلملة اليت تكون أكثر . أخرى
.نظرية أو مجلة صحيحة و حمتواها املفيد منعدم  

:إذن ميكن اعتماد املربرات التالية  
الواقعية اجلديدة واملؤسساتية اللبريالية " (التقليدية"و " الرائجة"ألن البنائية اعتربت كأهم حتدي لنظريات اخليار العقالين  -1

كما -و أهم عيب تعاين منه نظريات اخليار العقالين ) صلحة واختيار األفضلالقائمتني على افتراضي امل  

).أي دائما صحيحة(ليس يف كوا نظريات خاطئة ولكن يف كوا أال تكون أبدا خاطئة  -   Guzzini يقول 

ني تواجهها هات ألن كل من الواقعية اجلديدة واملؤسساتية اعترفتا بوجود حاالت شاذة أو استثناءات  -2
تلك الفراغات اليت تعجز عن ملئها النظريتني " متأل"النظريتني، فيمكن أن تكون البنائية هي النظرية اليت 

. السابقتني  

ألن البنائية تعتقد بضرورة النظر إىل ما هو أبعد من تأثري القوى املادية يف تشكيل السياسة الدولية وبالتايل -3
يف العالقات )نظامية ومنهجية(غري مادية بطريقة سيستماتيكية تكون أول نظرية صاغت تأثريات القوى ال

.الدولية  

أن حماولة رؤية التحوالت يف شرق آسيا من خالل إضاءات البنائية هي دراسات أكثر جدة و حداثية و إن -4
.كان هذا ال يعين بالضرورة أا أكثر إفادة أو أكثر صحة  

حيث يتميز " الغرب املادي"على أا تأيت يف مقابل ) ككل وعبارة الشرق(عادة ما يشار إىل شرق آسيا -5
وهذه هي ...) أفكار، شخصيات تارخيية ساحرة، (وهي قوى فوق مادية " السحر"و " بالروحانية "الشرق 

".الذاتانية"القوى اليت تريد البنائية إبراز تأثرياا من خالل مفهومها املبتكر   

طبيق امليكانزمات الثالثة ينقلنا إىل مستوى آخر وهو مستوى املقارنة وأخريا من املفيد اإلشارة إىل أن ت
.الدقيقة بني هذه امليكانزمات و هذا موضوع لبحث آخر أكثر توسعا و مشوال  
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يف مربيقية للنظم اإلقليمية ميزة ثابتة النظرية واالستطالعات اإللقد كانت التعاريف والتفسريات 
مل يربز يف أدبيات " النظام اإلقليمي" غري أن مصطلح  ،دراسة العالقات الدولية منذ أواخر األربعينيات

 .العالقات الدولية إال يف الستينات والسبعينات من خالل أدبيات اإلقليمية والتكامل
" فكما يرى . ماديإن مفهوم النظام اإلقليمي هو مفهوم افتراضي وحتليلي مبعىن أنه ال يشري إىل وجود  

قد اشتق ل ).1( واحد و شيء جمرد، وصفي ونظري يف آنه" النظام" فإن مفهوم ) Mclelland" (الندلماك
النظام (ة معقدة يف ميدان العلوم الطبيعية أوال ليعين وجود عالقة بني العناصر اخلاصة مبجموع" النظام" مفهوم 

وقد تعني االنتظار حىت  اسة اتمع يف القرن التاسع عشررنقل هذا املفهوم إىل ميدان د مث) الشمسي مثال
منتصف القرن العشرين حىت يظهر مفهوم واضح و متماسك للنظام االجتماعي من خالل الدراسات اليت 

  .)Talcot Parsons ()2(كوت بارسونز لقدمها تا
لتايل حتديد منط العالقات بني ز بني ما هو جزئي و ما هو كلي وبايلقد استخدم مفهوم النظام اإلقليمي للتمي

وكان األساس الذي أستند إليه يف إبراز مفهوم النظام اإلقليمي هو إقامة تنظيمات إقليمية . النظام و وحداته
وكذلك اإلقرار بأن هناك قيود . باعتبارها أكثر فعالية من التنظيمات الدولية يف حتقيق السلم واألمن الدوليني

  .ات وخيارات الدول اليت تقع ضمن اإلطار اجلغرايف الواحدبنيوية ونظامية على سياس
لقد سبق لبارسونز أن حدد األنظمة األكثر كماال بأا هي تلك األنظمة اليت تتوفر لديها القدرة 

فكانت القدرة على التغري أو ". التحول الذايت"  األهداف املرغوب الوصول إليها وكذا القدرة على ريعلى تغي
أن التحدي  )3(ا أكدت نظرية النظم التطورية كم،لة على كمالية األنظمة وانسجامهاوظائف الداالتحول من ال

ألن فتح ، إىل اآلن هو تطوير فهم واع وإدراك كاف آلليات و بوادر حتول النظام االنظري األكثر حرج
اآلليات يسهل فاستكشاف هذه  ،ال من املمكن أن يساعدنا على تصميم مستقبلنااستبصارات يف هذا ا

  )4(. مناقشة واستكشاف األهداف اإلرشادية يف سياق اخليارات املتاحة ضمن احلتمية املرنة

                                                
  .ر مقتربات عديدة و خمتلفة للدراسةألنه أداة حتليل ميكن أن تستعمل يف إطا:   جمرد)     1

  ...).نظام دويل مستقر، نظام دويل مهلهل، (ألنه يستعمل للداللة على وضع معني تتم به العالقات الدولية يف فترة زمنية حمددة  :وصفي
  .ألنه يسمح بتقدمي إطار نظري لتدوين املعلومات والفرضيات املتعلقة بظاهرة سياسية بشكل استنتاجي  :نظري 

  43 ، ص)1986مصر، دار املستقبل العريب، (مارسيل مريل، سوسيولوجيا العالقات الدولية، ترمجة حسن نافعة،  :انظر
املؤسسات االجتماعية  ،السلطات السياسية،األجهزة االقتصادية ،األبنية العائلية : عرف بارسونز النظام االجتماعي على أنه جمموعة مركبة من )  2

  .م من هذه اموعة يقوم بوظيفة معينةقافية وكل قسثال
نظرية حديثة تظهر نفسها على أا النظرية األكثر مشوال للمعرفة وتفترض هذه  Evolutionary systems theoryنظرية النظم التطورية )  3

العصبية النفسية،  البيولوجيا، لوجياالفيزياء الفلكية، البيو: النظرية أن هناك منط متشابه للتنظيم و التطور والتغري يف النظم الرئيسية
كما تفترض أن هناك إمكانية أن تكون هناك عالقة بني معدالت النمو والتغري يف هذه األنظمة اخلمسة ألن . السوسيوسياسي والتكنولوجيا

ق من آليات التغري يف ولذلك فهي ترى معقولية التحقق من حدود واجتاه التطور وكذلك التحق" كل شيء يف الكون مترابط بطريقة ما "
  أنظر. األنظمة الرئيسية

Jan Huston, what are the greatest challenges for evolutionary theory in our times?             
 www.futures.hawaii.edu/j1/huston.pdf  

ن أن هناك جمموعة حمددة ومفضلة م مفهوم جاءت به نظرية النظم التطورية و يعين) Soft-determinism(احلتمية املرنة )  4
  التطوري لألنظمة البدائل املتاحة يف مراحل التحول

http://www.futures.hawaii.edu/j1/
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  .حتليل مفاهيمي: النظام اإلقليمي  :املبحث األول
  :)1(صيغ  التحليل املفاهيمي بشكل عام ثالثيأخذ       

أحكام أو مجل تصبح قابلة ياضيات بقريبة من لغة الر ،اج لغة جدا واضحةحتاول إنت :الصيغة األوىل) 1
اد املعاين أو الدالالت وهو إجي ،خيدم التحليل املفاهيمي الغرض األساسييف هذه الصيغة  ،للتحقيق

كما أن املفاهيم هنا هي أساسا وسيلة للتفسري، فهي األداة اليت حتتاج . الواضحة واجلوهرية قدر اإلمكان
  .يقيللجانب اإلمرب وفقاألن تشحذ باستمرار 

أي كيف مت تضمني مفاهيم ما ضمن نظريات ،الطريقة اليت جاءت ا املفاهيم تركز على :الصيغة الثانية) 2
يف هذه احلالة صياغة أو تشكيل املفهوم حتدث بالتوازي مع تشكيل النظرية، فإذا كانت . اجتماعية معينة

 .تعتمد النظريات كأطر للتحليل فالصيغة الثانية ،الصيغة األوىل تستعمل املفهوم كوسيلة للتفسري

  .أي تاريخ املفهوم...) ظهوره، نشأته،(تناول التطور التارخيي للمفهوم ت:الصيغة الثالثة) 3
 ،أو غاية مهمة للمعرفة) الصيغة األوىل(يتضح من هذه الصيغ الثالث أن املفهوم إما أن يكون وسيلة للتفسري 

تشترك يف  غري أن الصيغ الثالث). والثالثة الصيغة الثانية(احثني حيث يصبح إدراك املفاهيم هو غاية مسعى الب
من كبار  اأمر جوهري وهو أمهية املفهوم وحتليل املفهوم كركيزة أساسية ألي حبث علمي، غري أننا جند واحد

فريى بأن . خيرج عن هذا الرأي السائد -أب فلسفة العلوم - Karl Popperفالسفة العلوم وهو كارل بوبر 
هو قول يفتقد إىل دليل مترابط  ،ول بأنه جيب حتديد وتعريف مصطلحاتنا قبل البدء يف أي نقاش مفيدالق

وبالتايل  ،فإننا نقوم بإدخال مصطلحات جديدة يف التعريف ،ففي كل مرة نقوم بتعريف مصطلح. ومتماسك
ل مصطلحات ولتعريف هذه املصطلحات اجلديدة سندخ ،ذلك تعريف هذه املصطلحات اجلديدةيتطلب 

ألننا ال ميكن أبدا أن ننهي تلك  ;النقاش أبدا بالتايل ال ميكننا أن نصل إىل بدءأخرى جديدة وهكذا دواليك، و
فاالدعاء بأن املعرفة الدقيقة تتطلب تعريفات دقيقة هو قول . )2(حتديد املفاهيم :األولويات الضرورية املسماة

ليس من  هفقد الحظ بأن. بالعلوم الفيزيائية لتربير وجهة نظرهالذي استشهد  "بوبر"إىل رأي  اخاطئ استناد
فمحاولة إجياد تعريف دقيق هلكذا ... ،الطاقة، الضوء: عادة الفيزيائيني مناقشة معاين املصطلحات مثل

ستؤدي إىل صعوبات ال منتهية، ولذا فإنه  ...)،ما هي الطاقة؟ ما هو الضوء؟ ما هو اإللكترون؟(مصطلحات
ولكن رغم ذلك فإن معظم املعرفة  ،يون مثل هذه املصطلحات دون تعريفألحيان يترك الفيزيائيف أغلب ا

  .الكثيفة والدقيقة اليت حققتها اإلنسانية حىت اآلن هي يف جمال العلوم الفيزيائية
إن . إن ما يهمنا يف املفهوم هو ما نفعله به من حيث استعماله يف صياغة و مناقشة النظريات: و يضيف بوبر

الباحث الذي ينذر حياته بغية حتديد املفاهيم والقلق بشأا هو كمثل جنار يكرس كل وقت عمله يف شحذ 
                                                
1 )  Stefano Guzzini, power in international relations : concept formation between conceptual analysis and 
conceptual history, (www.isanet.org/noarchive/ Analysing%20(wc)%20the%20concept%20of%20power.pdf), 
pp 18-19. 
 
 
2 ) Bryan Magee, Popper, (William Collins sons Co.Ltd, Glasgow, 1975), P45 

http://www.isanet.org/noarchive/
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فهناك مشكالت حقيقية حتتاج . )1(أدواته وال يستعملها أبدا إال مع بعضها البعض، دون أن ينجز شيئا البتة 
 "دقيق"حتديد  نذر العمر يف البحث عن وليس ،إىل حل، و األولوية هي حتديد املشكلة و تقدمي حل املشكلة

على "بأن - )Fredrik Jameson"(فريديرك مجسون" كـ-حىت أن هناك من قال . للمفاهيم أو توحيد املفاهيم
   ."املفهوم إذا كان هناك أي مفهوم أن خيرج إىل النور يف اية مناقشاتنا ال يف بدايتها

الل هذا املبحث ليس الوصول إىل مفهوم ميكن القول إن اهلدف من خ على ضوء كل ما تقدم
و لكن " الواضح واحملدد واملتفق عليه" أو التأسف على غياب هذا املفهوم " متفق عليه"و " حمدد"و " واضح"

اهلدف هو استعراض خمتلف التصورات املوجودة يف خمتلف أدبيات النظام اإلقليمي وحماولة االستخالص من 
كما يتم تعريف الذرة بالعناصر املكونة -اليت يقوم عليها أي نظام إقليمي" سية العناصر األسا" هذه التصورات 

مث تناول  -ما هي الذرة ؟: دون أن يكون هناك جواب لسؤال -الكترونات وبروتونات و نيوترونات–هلا 
فواصل بني حاليت وأخريا حماولة حتديد ال )احمليط الدويل(  طبيعة العالقة بني النظم اإلقليمية و بيئتها اخلارجية

  .ستمرارية للنظام اإلقليمياالال االستمرارية و
  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 )  Ibid. 
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  )1(مفاهيم و أدبيات النظام اإلقليمي:املطلب األول
على الرغم من :فمثال. إمجاع بشأن رسم حدود األقاليم أو األنظمة اإلقليمية أو عضويتها دال يوج       

ه ال يوجد رسم قياسي للحدود ميكن بواسطته توصيف ما فإن" الشرق األوسط"االستخدام الواسع ملصطلح
و قد  ،رق األوسط كمرادف للعامل العريباملقصود بالشرق األوسط توصيفاًَ دقيقاً؛ فقد يستعمل مفهوم الش

بل قد ، تركيا وأفغانستان و إيران و باكستان باإلضافة إىل العامل العريبحبيث يشمل  أوسعيستعمل مبفهوم 
يعىن العامل اإلسالمي املمتد من املغرب إىل شرق باكستان و اهلند و تركمانستان  حبيثثالث  يستخدم مبفهوم

اعترب اجلزائر من دول القلب يف النظام  كان قد William Thompson)(حىت أن وليام تومبسون  ،)2(يف الشرق
  .)3(اإلقليمي للشرق األوسط

نقسم بسهولة يف واقع األمر وفق خطوط مرسومة بشكل أن العامل ال ي) "Inis Claude(لقد أكد إنيس كلود 
كما أن احلدود املقررة خلدمة ، إن من الصعب تثبيت التقسيمات اإلقليمية املوضوعة على حنو عقالين، دقيق

أما اخلطوط الفاصلة اليت جيري اختيارها بدقة تامة ، غرض ما ليست بالضرورة مناسبة خلدمة أغراض أخرى
 –فتعبري الشرق األوسط . )4(" و كذلك لتداخل بعضها ببعض، مناسبة للتغري أو متطلباتهفهي ذات طريقة غري 

ليس له داللة جغرافية أو استراتيجية أو تارخيية فهو تعبري استراتيجي وضعته السلطات الربيطانية لتصنيف  - مثالً
من قبل الدارسني " شرق األوسطال"و مل يبدأ استخدام هذا املصطلح ، منطقة من مناطق املصاحل حماذية للخليج

  .و صانعي السياسة يف الغرب إال يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية
لقد سبق جلوزيف ، هناك معايري واضحة و حمددة يتم على أساسها تعريف ما املقصود بنظام إقليمي تإذن ليس

) 1945(املتحدة بسان فرنسيسكو أن ساعات كثرية أهدرت يف مؤمتر األمم "و أن ذكر  (Joseph Nye)ناي 
  . )5(" يف حماولة لوضع تعريف دقيق لإلقليم ولكن دون جدوى

إىل التشكيك و التساؤل عما إذا  –من بينهم زكي العايدي  –يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة ذهب البعض 
فاملستوى اإلقليمي مل يعد هو ، كان النظام اإلقليمي و مفهوم النظام اإلقليمي الفرعي قد فقدا شيئا من املالئمة

أو هو تلك املرحلة الضرورية على الطريق حنو سياسة عاملية فهناك ، ذلك اال الوسط بني املستوى العاملي
مما أدى إىل إحداث ) العاملي / اإلقليمي/ املستوى الوطين (تصادم يف الزمن الفعلي هلذه ااالت املختلفة 

مل تعد جتري على " اإلقليمية " فاخليارات اليت تسمى. غرايف السياسي التقليديتغريات جوهرية يف التخطيط اجل
  .أساس املفاضلة و املوازنة بني اجلوانب الداخلية

                                                
م الدويل النظام اإلقليمي الفرعي، النظام الدويل اجلزئي، النظام الدويل الفرعي، نظام الدول الفرعي، النظا: للنظام اإلقليمي تسميات خمتلفة )  1

  .فقط" إقليم " التابع، وحىت  
  .26، ص )1997بريوت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، (جرجس، النظام اإلقليمي العريب والقوى الكربى،  فواز)  2
  .32، ص )1986بريوت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، (علي الدين هالل و مجيل مطر، النظام اإلقليمي العريب، )  3
  .24فواز جرجس، مرجع سابق، ص )  4

5 )  Rodrigo Tavares, The state of the Art of regionalism :  the past, the present and future of a discipline, 
(http://www.cris.unu.edu/admin/documents/WProdrigo%20tavares.pdf), p8 
 
  

http://www.cris.unu.edu/admin/documents/WProdrigo%20tavares.pdf
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 لسياسة عاملية جرى وضعها على الصعيد " ترمجة إقليمية " و لكنها ال تعدو أن تكون جمرد ، و العاملية
رد انعكاس للمستوى العاملي عرب املستوى الوطين و ليس خيارا جم" املستوى اإلقليمي "فأصبح  )1(الوطين 

 Malin(من بينهم ماالن غينارسون  ،قابله آراء الفريق اآلخرتهذا الرأي البعد حداثي املتشائم .وسيطاً بينهما

Gunnarsson (أنه يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة فإن فكرة اإلقليمية نضجت ، على العكس، حيث يرى
ات حيث واكبتها أغلب األدبيات املرحلة األوىل كانت يف الستينات و أوائل السبعين(ة ثانية دخوهلا مرحلأكثر ب

كسالح و حل ضد خماطر  )2( (Regionalization) قلمةاأل تحيث أصبح) اليت سوف تستعرض فيما بعد 
سباب األكثر دراماتيكية بأن من األ) Fawcett and Palmer (كما يعتقد كل من فاوست و باملر. )3(التهميش 

اإلقليمية إمنا هي املواقف اجلديدة حنو التعاون الدويل و ال مركزية النظام الدويل الناتج و األكثر انتشارا لعودة 
فقد شهدت السنوات األخرية من عقد الثمانينيات و بداية . )4(عن سقوط الشيوعية و اية احلرب الباردة 

الدراسات اخلاصة بالنظم اإلقليمية و تطوير التراث السابق ألدبيات اإلقليمية عقد التسعينيات إعادة تفعيل 
إىل -القدمية و احلديثة–الذي ظهر يف الستينيات و حىت السبعينيات حيث ميكن تقسيم هذه األدبيات 

  : جمموعتني
   اإلقليميمنها النظام  وهي اموعة اليت حاولت تقدمي كل العناصر األساسية اليت يتكون: موعة األوىلا     

ترى هذه اموعة ، من توفري تعريف عام واحد الفبد. اإلقليميو وضع معايري حمددة كمرجعية لتعريف النظام 
  .أنه يكون من املفيد أكثر حتديد العناصر اليت يقوم عليها نظام إقليمي ما

  .بيتر كاتسنشتاين، بريتشر، وليام تومبسون، بروس روسات: ضمن هذه اموعة جند أدبيات
ليمي ختتلف النظام اإلق فبينت دراسته لألقاليم الدولية أن تعاري:  )5((Bruce Russett) بروس روسات -1

فمثال يعرف . على الطرق و الصفات اليت يستخدمها املتخصصون يف نظرية اإلقليم  ختتلف اختالفاً واسعاً بناء
 و من حيث االنسجام النسيب يف الوالء أ، )جنوب الصحراءإفريقيا (بعضهم اإلقليم من حيث انعزاله أو انفصاله 

 
                                                

القاهرة، (والقوة يف النظام الدويل اجلديد، ترمجة سوزان خليل،  زكي العابدي، املعىن والقوة يف النظام الدويل يف زكي العايدي و آخرون، املعىن)  1
  .39، ص )1994مصر، سينا للنشر، 

  : عدة تعريفات) Regionalization( قلمةلأل)  2
- P.Katzenstein and B. Hettne  :هي عملية تفاعل إقليمي.  
- Haggard and Fishlow   :قات اإلقتصاديةتدفهي تركيز إقليمي على ال.  
- Raimo vayrynen   :عملية ديناميكية مرتبطة بتشكيل منطقة.  
- Gamble and Payne   :تؤخذ أصال كبناء إجتماعي.  

يف اليت تعين جمموعة األفكار واملبادئ اليت تربز إيقاع الوحدات ) Regionalism(عن مفهوم اإلقليمية بعيدا  وال ميكن فهم معىن األقلمة
منها  لكل واإلقليمية هي أجزاء من الظاهرة نفسها لكن فاإلقليم واألقلمة .األقلمة  هي النظرية اليت تبحث يف عملية فاإلقليمية . السياق اإلقليمي

  .جمال خاص
3 )  Malin Gunnarsson, Regionalism and security – Two concepts in the wind of change, (www. Unu. Se/ 

cerun/publikationer/ polfs/ NSB-1-00-6-1. Pdf), P185. 
4 )  Rodrigo Tavares, OP. Cit , p12 
5 )  Bruce Russett, International regions and the international system, (Chicago: Rand McNally, 1967). 
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أو من حيث الوسيلة ) كجنوب شرق آسيا ( أو من حيث مشكلة ختص منطقة ) امل العريب الع( و الوطنية 
مصطلح يعرف  -عملياً-لقد الحظ روسات أن النظام اإلقليمي.)1()كالشرق األوسط ( لتفعيل السيطرة 
فبطريقة منطية يتم تعريف النظام اإلقليمي استنادا إىل خلفية . ل غالباً لغرض بذاتهو يستعم، بشكل واسع جداً

فهي مثقلة ، غري أن هذه اخللفيات اجلغرافية ليست دقيقة جدا. من قارة اجغرافية غالبا ما تكون قارة أو جزء
ناس يتحدثون عن أوربا الشرقية فمثال منذ أكثر من عقد كان ال. بالتمايزات االقتصادية أو الثقافية أو السياسية

إىل وحدات  –صراحة أو ضمنياً  -أما اآلن فإنه أصبح من املألوف أن يشار، أو أوربا الغربية ككيانات متميزة
كما أن البعض من أجل حيدد منطقة الدول الصناعية يشري إىل .ثقافية و وحدات أخرى ضمن أوربا واحدة

أيضا جند مثال املكسيك . إىل أيرلندا (Vladivostok)فالديفوستوك  منطقة الشمال األطلسي أو إىل أوربا من
لكن عندما يتكلم املكسيكيون ، "أمريكا الشمالية " حتدد طبيعياً على القارة املشار إليها عموماً  اليت
هل أن تايوان  :مث يتساءل روسات. فإم ال يقصدون أنفسهم) أي أمريكا الشمالية(   Norteamericanosعن

تنتمي إىل شرق آسيا أم ال ؟ و جييب بأن هذا يعتمد على ظروف و على أغراض أولئك الذين "ملنفصلة ا"
 وخيلص روسات إىل أن التعاريف املادية و السياسية و االقتصادية " . شرق آسيا "يستعملون هذا املصطلح 

راسة األقاليم أكثر سهولة فحدد أن جيعل من دلذا حاول . )2(و الثقافية لإلقليم نادرا ما ترسم نفس احلدود 
  :)3( مخس معايري لتعريف النظام اإلقليمي

  .التجانس الثقايف و االجتماعي - 1
  .التقارب اجلغرايف - 2
 . املواقف السياسية أو السلوك اخلارجي – 3
 .املؤسسات السياسية – 4
 . االعتماد املتبادل االقتصادي – 5

  .م كمفهوم تنظيميو إن كانت هذه املعايري تبقي على غموض اإلقلي 
عمال علمية من خالل مسح قام به أل أحصى تومبسون: )4((William Thompson)وليام تومبسون / 2

 :)5(ن  خاصية تستعمل غالبا لوصف األنظمة اإلقليمية يموثوقة واحدا و عشر
 
 
 
  

                                                
  .23جرجس، مرجع سابق، ص  فواز)  1

2 )  Bruce Russett, Regional or Global: what can international organizations do?, (www. Unu. Edu/ Unupress/ 
globalism. Htm/ # Globalization). 

3 )  Peter katzenstein, Regionalism in comparative Perspective, (www. SU. Uio – no / arena/ publications/ wp 96 
1. htm). 

4 )  William Thompson, the regional subsystem, International studies quarterly, (Vol1, n°1, March 1973) 
ي العريب يف ندوة الوطن العريب وكمنولث الدول إبراهيم عرفات، إعادة التعريف اإلقليمي يف رابطة الدول املستقلة وأثره على النظام اإلقليم)  5

  .145، ص)1994القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، (املستقلة، 
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  روابط لغوية وثقافية وعرقية مشتركة                  -15.          ثالثة أعضاء على األقل-8عالقات تارخيية متميزة                         -1
 .مكانة دولية متشاة-16االستقاللية                     -9االعتراف املتبادل بني أعضاء على األقل        -2
 وجود سياسات تكاملية-17.                      التكامل-10.            االعتراف اخلارجي حبدود اإلقليم -3
 طر مؤسسيةأوجود -18.    متناظر من التنمية مستوى-11.                                      التفاعل -4
 التقارب اجلغرايف                                            -19.    توازن القوى بني األعضاء-12.                                     التشابك -5
 تأثري متساو من أقطاب السياسة الدولية                           -20.              التباين الوظيفي-13                      . فاعل واحد أو أكثر  -6
 .تنسيق عسكري-21.                 دول صغرى-14.                       عضوين على األقل   -7

  
قائمة بأربعة شروط أساسية كافية لتعريف نظام بعدها قام حبصر هذه اخلواص الواحدة و العشرين يف 

  :)1(إقليمي
 .التقارب اجلغرايف العام .1
 .مكون من وحدتني أو أكثر .2
 .انتظام و كثافة التفاعالت حبيث أن أي تغري يف جزء من النظام يؤدي إىل تغري يف أجزائه األخرى .3
 .إدراك مشترك للنظام اإلقليمي الفرعي كمسرح مميز للعمليات .4

تومبسون من املهم اإلحجام عن تثبيت حدود ائية لألنظمة اإلقليمية ال تكون متفقة مع  فحسب رأي
فهناك دول تلعب أدوارا متفاوتة يف شدا يف أنظمة إقليمية متعددة يف أوقات . التصرفات الظاهرة للدول املعنية

إذا كنا نعين بالنظام الفرعي " ة إن حتديد العضوية يف اإلقليم هو مسألة امربيقية و ليس مسألة نظري. خمتلفة
و ، اإلقليمي منطا منتظما نسبيا و مكثفا من التفاعالت يكون معترفا به داخليا و خارجيا بصفته مضمارا متميزا

فيكون من املمكن تقرير تكوين هذا النظام من ، جيري إنشاؤه و احلفاظ عليه من طرفني متجاورين أو أكثر
  .)2("العتماد بشكل قاطع على رأي ذايتحيث أطرافه الفاعلة من دون ا

  :)3(إن الشروط اليت وضعها تومبسون لتعريف نظام إقليمي حتتوي بعض الغموض التحليلي  
  ماذا نعين بدقة التقارب اجلغرايف العام؟ -
  .ال ميكن تقنينها بسهولة:درجة انتظام التفاعالت -
 .لبعد اجلغرايفالبعد اإلدراكي لإلقليم غالبا ما يكون يف توتر مع ا -

   )4("حالة واحدة تدارسا"قائمة على  تاليت قام مبسحها هي دارسا تن معظم الدارساأكما 
  .و بالتايل فإن تلك املعايري ال ميكن أن تكون موثوقة ألنه ال ميكن تعميمها

  :)5(معايري لتعريف النظام اإلقليمي حدد ستة ):Bretcher(بريتشر )  3
                                                
1 )  Peter katzenstein, Regionalism in comparative perspective, OP. Cit. 

  .24فواز جرجس، مرجع سابق، ص )  2
3 )  Peter katzenstein, Regionalism in comparative perspective, OP. cit. 
4 ) Hilde Dominique Engelen, The construction of a region in the Baltic Sea Area,  
(www.sgir.org/.../Engelen%20%20The%20construction%20of%20a%20region%20in%20the%20Baltic%20Se
a%20area.pdf) , p11. 
 
  
  

  .17، ص )2000بريوت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، (ام اإلقليمي للخليج العريب، حممد سعيد إدريس، النظ)  5

http://www.sgir.org/.../Engelen%20%20The%20
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 .قلفواعل على األ ةوجود ثالث 1
 .التقارب اجلغرايف 2
 .أن يتعامل اتمع الدويل مع هذا الكيان كجماعة متميزة 3
 .أن يسود هذا اإلدراك بالذاتية أو اخلصوصية اإلقليمية أعضاء النظام 4
 .مستوى القوة داخل النظام أدىن منه يف النظام الدويل املسيطر 5
 . التأثر امللحوظ بالتغريات اليت حتدث يف النظام الدويل 6

  " املعامل اهليكلية للنظام"مستويات حتليلية للنظام اإلقليمي فيما أمساه  ةما عرض بريتشر أربعك
  :)1(و تشمل

 ).ضعيفة  –قوية ( حتليل مستوى القوة  1
 ). متركزة  –منتشرة ( توزيع القوة  2
 ).درجتها و مدى انتشارها ( أمناط التكامل السياسي و االقتصادي و التنظيمي  3
 .الرتباط بني النظام اإلقليمي و النظام الدويلحتليل طبيعة ا 4

  
 .نصح العلماء بالعدول عن العمل مبفهوم واحد و واسع جدا:(Andrew Russell )أندرو راسل ) 4

  :)2(عناصر متميزة  ةتقسيم أو جتزئة مفهوم اإلقليمية إىل مخس لو اقترح باملقاب
 .هة من التفاعل االقتصادي و االجتماعيمنو االندماج االجتماعي و عمليات غري موج: اإلقليمية .1
و ثقافية  ةإدراك مشترك باالنتماء إىل مجاعة معينة أحدث بواسطة تقاليد تارخيي: وعي و هوية إقليمية .2

 .واجتماعية
التفاوض و إ برام اتفاقات بني الدول لتسيري املشكالت املشتركة و تدعيم : تعاون إقليمي بني الدول .3

 .قوة احلكومات
 .ول بتطوير و ترقية تكامل اقتصادي إقليميقيام الد .4
 ).ظهور وحدة إقليمية متماسكة و موحدة على أساس العمليات األربع السابقة ( متاسك اجتماعي  .5

  .قد تساعد يف دراسة تغريات اإلقليمية لكنها ال تعطي تعريفا شامال للنظام اإلقليمي تإن هذه التقسيما
اإلقليم يف نظر كاتسنشتاين وغريه من  :( Peter Katzenstein and al )نشتاين و آخرون تسبيتر كا)  5

أميتاف أشاريا ،   Emmanuel) (Adler إميانويل أدلر، )(Richard Higgotهجوت  دريتشار: البنائيني
(Amitav Acharya)   هو بناء معريف يتجاوز حدود الدولة على أساس الصفة اإلقليمية مع درجة معينة من

فالبنائيون ينظرون إىل . حتركه مبادئ خمتلفة و أحيانا متناقضة، اجتماعيا من عدة فواعل مشكل، اخلصوصية
فالنظام . مادي فقط و لكن أيضا كبناء اجتماعي و معريف متأصل يف املمارسة السياسية ءاإلقليم ليس كشي

                                                
  .18املرجع السابق، ص )  1

2 )  Hilde Dominique Engelen, OP. Cit, P13. 
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ل عمليات عرضية و من خال ةنشأ و تكون من خالل تفاعالت تارخيي هلكن، اإلقليمي ليس معطى خارجي
  . (Socialization)التنشئة االجتماعية 

  :)1( العناصر األساسية اليت يقوم عليها إقليم ما حسب البنائيني هي
اليت تتطابق أو ال (عملية تفاعل إقليمي مرتكز على احلدود اإلقليمية : Regionalization األقلمة-1

 بشكل مباشر و غري مباشر ع بعضهم البعض وتشمل األفراد الذين يتفاعلون م) تتطابق مع حدود الدول 
 ).عملية إمربيقية(  جلهاز إداري نيو اخلاضع

  "احلس اجلماعي املشترك"أو  "النحن" إىل شعور قائم على تشري، هي أكثر ذاتية: اهلوية اإلقليمية-2
(We-ness)                                   

البنية ، العادات، الدين، اللغة، التاريخ، األصول العرقية: لمث .و غري قابل لالختزال إىل عناصر موضوعية
 .األرض املشتركة، األساس السياسي، ةاالقتصادي

ـ باالنت امشترك كامما خيلق إدرا) فعل اللغة ( طاب يبىن من خالل اللغة و اخل: الوعي اإلقليمي-3    إىل اء م
 ةيمن خالل عمليات التنشئة االجتماع) Intersubjective Understanding(إن اإلدراك الذاتاين . مجاعة معينة

  .و املؤسسات املشتركة و التعليم يساعد على تأطري واقع اجتماعي دويل و يقود إىل تطور املمارسات
  

بني الدولة والنظام  ابوصفه مستوى متوسط، تعرف النظام اإلقليمي حسب مستوى التحليل: اموعة الثانية
     .                الدويل

). وحدة التحليل ( حتليالت الباحث يف الشؤون الدولية  االتحليل الكيانات اليت ستتمحور عليه ىيقصد مبستو
التركيز على املتغريات املستقلة من مستوى حتليلي معني يف  دويساع، فوحدات التحليل تكون متغريات تابعة

فإن الباحث قد خيتار يف حبوثه David Singer)"(فيد سنجريد"فحسب اعتقاد  )2(تفسري سلوك هذه الوحدات
 غري أن اختيارا كهذا ال جيب أن يكون رد نزوة . جمموعة ظواهر متتد من أدق كائن إىل الكون نفسه

 –املفاهيمية و املنهجية  –فعلى الباحث املسؤول أن يكون جاهزا و مستعدا لتقييم املنفعة النسبية . أو عادة
  . )3(وحة له و لتقييم العواقب املختلفة ملستوى التحليل املختار أخريا للبدائل املختلفة املفت

املشكل الذي يواجه الدارس ليس يف حتديد أي  و، مستويات للتحليل ةففي حقل العالقات الدولية هناك ثالث
دراك بل أن املسألة هو أن يكون هناك إ، املستويات أكثر قيمة مث حماولة التمسك بذلك املستوى إىل األزل

و أنه جيب أن جند هلا و بشكل مؤقت حال قبل البدء ) مستوى حتليل ( بوجود هذه القضية املفاهيمية األولية 
 .يف أي حبث

 
  

                                                
1 )  Ibid. 

ة لنيل شهادة املاجستري يف العالقات الدولية، دور الطرف الثالث، مذكرة معد: عادل زقاغ، إدارة الرتاعات األثنية لفترة ما بعد احلرب الباردة)  2
   .90، ص)2004 - 2003جامعة باتنة، قسم العلوم السياسية، السنة اجلامعية (

3 )  David Singer, The level analysis problem in international relations in James Rosenau, International relations 
and Foreign policy, (Free Press, 1969), P 20. 
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  :)1(هذه املستويات هي 
يشمل جممل . هو األمشل و األوسع من بني املستويات املتاحة :    Systemic Levelاملستوى النظمي -

إن التركيز على النظام يسمح لنا بفحص أمناط التفاعل اليت . لنظام و يف بيئتهالتفاعالت اليت حتدث داخل ا
  )2(ينتجها النظام و كذا التعميم حول بعض الظواهر 

  ات الدولية يف جمملها هو الذي يسمح لنا بتفحص العالق – فقط ذا املستوىو ه -إن مستوى التحليل هذا 
  . عندما ينتقل التركيز إىل مستوى أدىن و أكثر جزئية ةربتوسع و مشول الذين يفتقدان بالضرو) ككل ( 
  :املآخذ على هذا املستوى 
انه مييل إىل أن يقود الباحث إىل وضع يبالغ يف تأثري النظام على الفاعلني الوطنيني و بالعكس يستبعد تأثري  -

  .الفاعلني على النظام
إذ ليس من الصدفة أن ، ارجية للفاعلني الوطنينييتطلب افتراض درجة متاثل عالية يف قواعد السياسة اخل - 

املنظرين البارزين يف العالقات الدولية يفترضون أن كل رجال الدولة يفكرون و يتصرفون حسب منطق  معظم
  املصلحة 
فكما خيتلف ) األمل / اللذة ( اين من نفس الضعف القاتل مثل مبدأ املنفعة إن كل النماذج الكلية تع. و القوة

ختتلف بصورة كبرية  الدول كذلك ميكن أن .خسارة/أمل أو ربح/ ةاد على حنو واسع حول ما يعتربونه لذاألفر
  .)3(تعده مصلحة وطنية  مافيما بينها ع

فألنه ال . ميزته األكثر وضوحاً أنه يسمح بالتميز اجللي بني الفواعل يف النظام الدويل: الوطين املستوى -
فعندما نقوم . فانه يشجع املراقب على دراستها بتفصيل واسع، الفواعل الوطنية يتطلب افتراض تشابه كبري بني
، )4( حينها فقط نكون قادرين على وضع تعميمات صحيحة ذات طبيعة مقارنة ،بدراسة الفواعل ببعض العمق

ه ينتهي عادة مبقارنة و رغم أن املستوى النظمي ال مينع بالضرورة املقارنة و املقابلة بني النظم الوطنية الفرعية فإن
  .كلية على أساس أبعاد و خصائص سطحية نسبياً

األنظمة العقائدية للقادة ، يكون التركيز يف هذا املستوى على دراسة الطبيعة اإلنسانية: املستوي الفردي  -
  )5(…، و العمليات البسكولوجية اليت ترافق مسار صناعة القرار السياسيني

أو كمستوى وسطي بني   sub-systemic levelليمي كفرع من املستوى النظمي و يأيت مستوى النظام اإلق
  .النظمي و الوطين

                                                
  :املدرسة اإلجنليزية مثال تركز يف مقاربتها على التفاعل بني املستويات الثالث التاليةليست هذه هي بالضرورة املستويات الوحيدة، ف)  1

  .الدولة سياسات القوة:  النظام الدويل -
  .الدولاملؤسسات الدولية لتسيري عالقات  –القواعد  –املعايري : اتمع الدويل -
  ...كومية، تنظيمات دينية، احلغري الشركات، املنظمات : تبط بالدولةاين العرب وطين والغري مروميثل التنظيم اإلنس: ع العاملياتم -

2 )  Ibid, PP 22 – 23. 
3 )  Ibid, P 24. 
4 )  Ibid. 

  .95عادل زقاغ، مرجع سابق، ص )   5
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ميكن أن نتساءل :" -مؤكدا على أمهية النظام اإلقليمي كوحدة حتليل يف العالقات الدولية-يقول كاتسنشتاين 
فإذا ركزنا . اإلقليمي أو الدويل عما إذا كان عامل األعمال قد تشكل أوالً عن طريق الدولة أو عن طريق التأثري

أوالً على تأثري خمتلف الدول فهذا يدعم بغري وجه حق عدم التجانس يف عامل السياسة أما إذا وضعنا يف الصورة 
جند أن أغلب األطراف . تأثري العوامل الدولية فهذا يدعم بشيء من اإلفراط السياق املتجانس لعامل السياسة

ليس  "Goldilacks" كما يف قصة. التأثري الوطين و الدويل أال و هو التأثري اإلقليمي حتاول إجياد التوازن بني
      .  )1(" هناك حرارة مفرطة و ليس هناك برد مفرط هناك فقط االعتدال

إذن يكتسب حتليل النظم اإلقليمية أمهيته بوصفه مستوى حتليلياً متوسطاً بني حتليل النظام الدويل و املستوى 
حتديد العوامل اليت ، كونه يهدف إىل الكشف عن طبيعة العالقات و التفاعالت يف النظام اإلقليمي  ،الوطين

  . و حتديد طبيعة العالقة الثنائية بني النظام الدويل و نظمه الفرعية، تتحكم فيها
بني  )التمايز/تشابهال(إن حتليل النظام اإلقليمي يفيد يف صياغة منهج للعالقات الدولية املقارنة من خالل إدراك 

  . داخل اإلقليم الواحد يف مراحل تارخيية خمتلفة )التمايز/ التشابه (األقاليم أو 
  ، التفسريية، يف إطار وعي كامل مبضامينه الوصفية - حسب سنجر-فاختيار مستوى دون آخر ينبغي أن يتم 

  :آليتوميكن تلخيص هذه املضامني حسب املستويات يف اجلدول ا. )2( التنبؤية و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 )  Peter Katzenstein, Regionalism and Asia, (www2. warwick. Ac. UK/ fac/ soc/ csgr/ activitiesnews/ 

conferences/ 1999 – Conferences/ 3 rd annual conference/ papers/ 18K). 
2 )  David Singer, the level analysis problem in International relations, OP. Cit, P 28. 
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 املستويات/املضامني

 املستوى الفردي املستوى الوطين املستوى اإلقليمي املستوى النظمي

فوضوية الساحة  - الفرضيات
  الدولية

النظام الدويل بيئة  -
  سلبية سكونية

البيئة اخلارجية حمدد  -
رئيس يف توجيه 
 . سلوكيات الدول

تفاعل بني النظام  -
لنظام الدويل و ا

  .ياإلقليم
البيئة اإلقليمية حمدد -

رئيس يف توجيه 
  .سلوكيات الدول

استقاللية عالية -
للحركية اإلقليمية عن 

 .العوامل الدولية

البيئة الدولية متغري  -
  .تابع

للنظام الدويل  -
 . ديناميكية خاصة به

الفرد متغري أساسي  -
  .يف صناعة القرار

البيئة النفسية حمدد -
جيه رئيس يف تو

  سلوكيات األفراد 
 .و صناعة القرار

، عدد القوى الكربى  املتغريات
، التحالفات الدولية

، التكتالت االقتصادية
توزيع القوة بني 

  ...،الدول

، القوى اإلقليمية
، التكتالت اإلقليمية
  ...،املنظمات اإلقليمية

بنية ، بنية النظام السياسي
طبيعة ، النظام االقتصادي

عملية صناعة 
  .....،قرارال

 –الطبيعة اإلنسانية 
األنظمة العقائدية 
– للقادة السياسيني

العمليات السيكولوجية 
اليت ترافق مسار صناعة 

  ... القرار
صورة كلية و شاملة  -  من حيث الوصف

  للعالقات الدولية 
  تعميمات نظرية -

صورة مفتتة و أقل  -
  ترابطاً

عمق ، تفاصيل غنية -
  .تصوير أكرب دقة، كبري

  .       دراسات مقارنة-

صورة مفتتة و أقل  -
  ترابطاً

عمق ، تفاصيل غنية -
  كبري

  تصوير أكرب دقة
  .مقارنة -

إضاءات دقيقة خاصة 
  .يف دراسة احلالة

عوامل إقليمية أو  -  عوامل دولية -  التفسري
  .مادون إقليمية

  .عوامل فردية -  .عوامل وطنية -

بسلوك  تنبؤات تتعلق  .تنبؤات عامة  التنبؤ 
أو بعض / بعض الدول 

الوحدات ضمن منطقة 
  .جغرافية معينة

تنبؤات تتعلق بسلوك 
  املكونات اتمعية

تنبؤات تتعلق بسلوك 
  ). قادة(أفراد 

  
جند املستوى النظمي يؤدي إىل صورة شاملة وكلية للعالقات الدولية أكثر مما يؤدي  :فعلى مستوى الوصف

من جهة أخرى فان الصورة املفتتة واألقل ترابطا اليت ينتجها مستوى التحليل ، ينإليه املستوى اإلقليمي أو الوط
  . حتقق نوعا من التوازن بفضل التفاصيل الغنية و العمق الكبري و التصوير األكثر دقة) املستوى اإلقليمي(األدىن 
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كن ميكن جتاوز القيود اليت فقد ال يقدم املستوى اإلقليمي التفسري األكثر إمثارا ل :أما على مستوى التفسري
  .يضعها املستوى النظمي للوصول إىل السبب األكثر أمهية

  .فاألمر رمبا يتعلق أكثر بوظيفة ما يراد التنبؤ به :أما على مستوى التنبؤ 
  : إذن ضمن إطار إبراز أمهية النظام اإلقليمي كمستوى للتحليل جاءت أدبيات اموعة الثانية

أو النظام التابع حسب  (لقد عرفا النظام اإلقليمي : )1((Cantori and Spiegel) بيغلكنتوري و ش   )1    
بينها بعض ، دول متقاربة و متفاعلة،  أو أكثرنيام التابع من دولة واحدة أو اثنتيتألف النظ:"كما يلي) تعبريمها 

و اليت يتزايد إحساسها باهلوية أحيانا ، التارخيية املشتركة و، االجتماعية، الثقافية، اللغوية، من الروابط االثنية
  )2(."بسبب أفعال و مواقف الدول اخلارجة عن النظام

رغم أما . إىل التماسك االجتماعي و هوية اإلقليم، إضافة إىل العناصر اجلغرافية و التفاعلية، إن تعريفهما يشري
بصفة  زال متي) و اهلوية ، لروابط املشتركةا، التقارب اجلغرايف و التفاعل الدويل( يعترفان بأن هذه العناصر 

لقد كان جوهر دراستهما أن األقاليم و العالقات الدولية اليت تتم يف إطار كل . دقيقة األنظمة اإلقليمية الفرعية
 ،إقليم جيب أن حتظى مبزيد من الدراسة ألن أغلب دول العامل تنطلق يف سياستها اخلارجية من حمددات إقليمية

الصواب النظر إىل سياسات هذه الدول على أا جمرد امتداد أو رد فعل للسياسات اخلارجية للقوى و ليس من 
مخسة أسباب العتماد مفهوم النظام اإلقليمي كأداة حتليل يف -أي كنتوري و شبيغل–وقد حددا .  الكربى

  :)3( السياسة الدولية
للتحليل بني املستوى الدويل و  اطتعميق دراسة العالقات الدولية من حيث تقدميه مستوى متوس 1

 .مستوى الوحدات يف النظام الدويل
 .وجود ظواهر ال ميكن رد أسباا إىل املستوى الدويل فهي نتاج عوامل إقليمية أو ما دون إقليمية 2
 يساعد يف إجراء الدراسات املقارنة سواء مقارنة سياسة دولة على املستويني اإلقليمي  3

 .أو دراسة مقارنة ملنطقة يف فترتني تارخييتني خمتلفتني، بني منطقتني خمتلفتني أو املقارنة، و الدويل
 . زيادة املعلومات عن خصوصيات كل منطقة و مساا العامة 4
 بني النظام الدويل السائد  ليساعد يف دراسة التفاعل بني املستويات املختلفة يف النظام الدويل كالتفاع 5

 .و نظام إقليمي معني
إىل ) النظام التابع ( حماولتهما جريئة بابتكار إطار مقارين لدراسة األقاليم بتقسيم موضوع التحليل  لقد كانت

  :)4(ثالثة أجزاء 
 .تضم الدول اليت تشكل احملور املركزي للسياسة الدولية للمنطقة: منطقة القلب-1    
  نتيجة عوامل اجتماعية أو سياسية الدول البعيدة عن قلب النظام بدرجة معينة  تضم :منطقة اهلامش-2    

                                                
1 )  Louis cantori and steven spiegel, The international politics of regions : A comparative approach, International 

studies quarterly, (V13, n°4, December 1969). 
2 )    Hilde Dominique Engelen, OP. Cit, P13 

  .57- 56، ص ص )1985، بريوت، لبنان، دار الكتاب العريب(ناصيف يوسف حيت، النظرية يف العالقات الدولية، )  3
  .57املرجع السابق،  ص )    4
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 .تنظيميةأو اقتصادية أو 
الدول اخلارجة عن النظام و اليت تقوم بدورها سياسيا يف العالقات الدولية هلذا  تضم :نظام التغلغل-3   

 .النظام
  :)1(متغريات حتدد موقع الدول يف التقسيمات الثالث و حتدد طبيعة النظام ةأربع باحثان علىال و ركز

 .بيعة و مستوى التماسك يف النظامط 1
 .طبيعة االتصاالت يف النظام 2
 .مستوى القوة يف النظام 3
 .بنية و أمناط العالقات يف النظام 4
من اعتماد مفهوم النظام اإلقليمي كأداة حتليل  ديرى يونغ أن ما زا: )Oran Young( )2(أرون يونغ )  2

  :)3(الدولية خبصوصيات هامة سياسية حدوث مستجدات يف الستينيات طبعت املناطق 
غياب حرب دولية عاملية تؤدي إىل إحداث متحور على املستوى الدويل مما مسح لكل منطقة بأن  1

 .تطور خصوصياا
 قيام أو إعادة إحياء قوى إقليمية و ازدياد عدد الدول املستقلة بشكل كبري خاصة يف إفريقيا  2

 .و آسيا   
 .العظميني بإنشائها تنيقيام نزاعات جديدة ال عالقة للقو 3
اندثـار القوة بشكل تدرجيي يف النظـام الدويل بـالرغم من حمـافظة القوتني العظميني على  4

 .نفوذمها بشكل كبري
و أن هناك عوامل تأثري ، ن بعض املناطق هلا خصوصياا الفردية اليت متيزها عن مناطق أخرىإ 5

العالقات القائمة فيها و متيزها عن األمناط القائمة يف  خاصة يف كل منطقة تؤثر يف أمناط التفاعالت و
  ).  طبعا إىل عوامل التأثري الدولية املوجودة يف كل املناطق  ةباإلضاف( مناطق أخرى 

جتاوز هذا )  Lagenhove )2003و يف شكل أكثر ابتكارا حاول الجنهوف، مث أخريا وليس آخرا       
  )إقليم يف طور النشأة(  Regionhood:دخال مفهومني جديدينالنقاش حول وضع مفاهيم لإلقليم بإ

  ).اجلهوية(Regionality  و 
  : )4(أقاليم -ما مييز األقاليم عن الال وه Regionhoodإن اإلقليم يف طور النشأة 

 .اإلقليم كنظام لألفعال الدولية يف الساحة الوطنية و الدولية 1
 (Statehood )النشأة  اإلقليم كنظام عقالين خبواص الدولة يف طور 2
 .اإلقليم كإجناز متبادل 3
 .اإلقليم كمولد و متصل مبعىن و هوية 4

                                                
  .املرجع السابق)    1

2 )  Oran young, Political Discontinuities in the international system, (World Politics, Vol 20, n°3, April 1968). 
  .56-55املرجع السابق،  ص ص )    3

4 )  Rodrigo Tavares, OP. Cit, P15. 
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تعين  Regionalityفإن اجلهوية ) non-region(إقليم - عن الال region)(و تتمة هلذه العناصر املميزة لإلقليم
  .تسود   اإلقليم قيد الدراسة الثقافية و االجتماعية املالئمة اليت، االقتصادية، اجلغرافية، األوضاع التارخيية

 
ولوضع تصور ائي عن ما يقصد بالنظام اإلقليمي نعود أوال إىل املعىن االشتقاقي مث ننتقل إىل املعىن الذي      

  . صاغته خمتلف األدبيات
اليت تعين منطقة إدارية  Regioجاءت من الكلمة الالتينية  Regionاإلقليم : من الناحية االشتقاقية •

اليت  Regereمشتقة هي األخرى من  Regioو كلمة . نطقة اجلغرافية املميزة بسمات متشاةأو امل
  .)1( أن توجه، أن ترشد، تعين أن حتكم

  .خصائص مشتركة+ منطقة جغرافية : فكلمة إقليم تعين بشكل مبدئي            
  : ام اإلقليميو يبني فحص لألدبيات السابقة أن هناك أربعة عناصر هامة يف تعريف النظ •

  .الفاعل –الوعي اإلقليمي املشترك  –انتظام وشدة التفاعالت  –البعد اجلغرايف 
جداً هم الكتاب الذين مل يتفقوا على أن اإلقليم جيب أن يتميز ببعض املستوى من  يلونقل: البعد اجلغرايف -1

و أن  ،افيا هي عماد تعريف اإلقليماجلغر ،) Mueller(و مولر )  Palmer(فبالنسبة لباملر. التقارب اجلغرايف
هو جمموعة  –حسب هذا البعد  –فاإلقليم . )2( العامل بالتايل ما هو إال ترتيب بشكل خمطط ملناطق كبرية

كان هذا التفاعل عدائياً أم تعاونياً و بالشكل الذي أسواء  ،الدول املتجاورة جغرافياً و اليت تتفاعل مع بعضها
  .ات اخلارجية لغريه من الدول و يف خياراا السياسية اخلارجيةيؤثر كل منها يف السياس

االحتاد ، اآلسيان، النافتا: إن ما يعزز أمهية العامل اجلغرايف هو الرتعة اإلقليمية يف ضوء الواقع اجلغرايف
تعترب كما أن اجلغرافيا كمصري وقدر ... ،طموح روسيا يف إقليم روسيا الكربى، االكواس، مركوسري، األورويب

هذا ال مينع من أن بعض األقاليم تتكون من دول ليست متـامخة جغرافياً و اليت و ، حجة لصاحل اهلويات الثابتة
  ).الفرنكوفونية مثالً ( تشترك يف متاثالت أخرى 

هنا تلفت  األدبيات )3(.أي احملتوى املؤسسي و درجة التماسك الداخلي لإلقليم: انتظام وشدة التفاعالت -2   
أو الروابط ) وعي بتراث تارخيي مشترك ، اثنيه، ثقافة، لغة( ادة االنتباه إىل تكوين الروابط االجتماعية اإلقليمية ع

  )تراتيب جتارية تفاضلية( )4(أو الروابط االقتصادية) أمناط النظام ، اإليديولوجية، املؤسسات السياسية( السيـاسية 
اعتمد يف حتديده ملنطقة الشرق األوسط االعتبارات املتعلقة بالدين  (Leonard Binder ) فمثال ليونارد بيندر

و على أساس ). الروابط االجتماعية ( ) 5(اإلسالمي و اللغة املشتركة و املواصالت بني أجزاء املنطقة العربية 
 . صدرة للنفطالدول امل، عامل اجلنوب/ عامل الشمال ، دول نامية/ دول صناعية : الروابط االقتصادية جند مثال

                                                
1 ) Ibid, PP12-13. 
2 )   Ibid, P13 

إن الكتاب الذين ألقوا الضوء على الروابط اإلقليمية الداخلية كانوا مهتمني بشكل رئيسي بدرجات التكامل االقتصادي والتماسك الداخلي )  3
  .اإلقليمي

فكرة نظام إقليمي " فواز جرجس" شتراك رفض إنه على هذا األساس اخلاص بنمط الروابط الوثيقة والتفاعالت بني األعضاء أو درجة اإل)    4
  .عريب ألن ليس هناك شيء كثري تشترك فيه مثال موريتانيا مع لبنان أو األردن

  .25، ص)1998بريوت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، (، 1994 – 1971اس احلديثي، سياسة باكستان اإلقليمية هاين إلي)    5
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هو الذي ،إن وجود تفاعالت سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية بني دول ال تكون متجاورة أو متشاة
باكستان تظهر ضمن النظام اإلقليمي جلنوب آسيا والنظام (يؤدي إىل ظهور بعض الدول يف أنظمة إقليمية خمتلفة 

  ).اإلقليمي للشرق األوسط
ار لتعريف ث عن هدف مراوغ كمعيالنسبة للبنائيني االجتماعيني و بدل من البحفب: شتركالوعي اإلقليمي امل) 3

التركيز ال جيب أن يكون ال ف. أن يدرس األقاليم كظواهر ناشئة تتشكل اجتماعيا باحثالفإنه جيب على ، اإلقليم
بشكل أساسي على الفكرة املعرفية لكن ينبغي أن يكون التركيز  ،على اجلغرافيا و ال على االعتماد املتبادل املادي

سبق البنائيني كنتوري وشبيغل وقد .اإلقليم ئة االجتماعية اليت يقودها بناؤولإلقليم اليت تتبلور من خالل التنش
أو باألحرى وجود إدراك ذه ، ن أشارا إىل  أن من خصائص اإلقليم وجود هوية متميزة ومتاسك اجتماعيلذاال

و الوعي بالتقارب بني أعضاء النظام و التعامل مع العامل اخلارجي كوحدة أو ، ويات األخرىاهلوية املتميزة  عن اهل
  .على األقل السعي لتحقيق ذلك

املقتربات الكالسيكية يف الدراسات اإلقليمية تركز على دور الدولة يف حنت األنظمة الفرعية : الفاعل) 4
اإلقليم الدويل ميكن أن يعرف بشكل واسع على أنه عدد : " حيث جند تعريف جوزيف ناي لإلقليم. اإلقليمية

  فناي عرف اإلقليم خباصتني فقط . )1(" حمدد من الدول مرتبطة بعالقة جغرافية و بدرجة من االعتماد املتبادل
 نإ:"إقليم ما هو قرار تقييمي بقولهيف ) أي الدول ( و أكد أن عدد األعضاء ). اجلغرافيا و االعتماد املتبادل ( 

  .)2(" األقاليم هي ما يريدها الساسة و الشعوب أن تكون
  .هناك أيضاً مقتربات حديثه تدافع عن مركزية الدولة يف تعريف األقاليم خاصة املقترب البنائي

  اطق حكومية فرعية لكن هناك أقاليم أخرى تتألف من من ،صحيح أن اغلب األقاليم تتكون فقط من الدول
 )Sub-state Regions  (نتمي إىل دول خمتلفة و تدخل يف سلوك تعاوين اجتاه بعضها البعضو اجتاه الدول ت

  ). مثل مثلثات النمو يف شرق آسيا ( األخرى 
  كرب التقاطع اهلام للعوامل الدولية أقليمي كمستوى حتليلي يربز بدقة كما تربز اموعة الثانية أن النظام اإل      

  .ويات الفاعلنيو الداخلية اليت تشكل مصاحل و ه

                                                
  .26ص  فواز جرجس، مرجع سابق،)  1

2 )  Hilde Dominique Engelen, OP. Cit , P16. 
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  .)عالقة النظام اإلقليمي بالنظام الدويل(بيئة النظام اإلقليمي :  املطلب الثاين
) أي القيود احلوافز(كما ختلق حوافز واليت  ،يعترب النظام الدويل مبثابة بيئة اجتماعية وفيزيائية تضع قيودا        

وبالتايل التأثري على أمناط  ،قليمية الفرعيةمتارس تأثريا فعاال على سلوك الوحدات املشكلة للنظم اإل
  ). النظم اإلقليمية الفرعية(هذه الكيانات  حركية/التفاعل

على جمموعة من  "يونغ"شدد  ،Discontinuities Model)(عدم االستمرارية  ه املسمى منوذجمن خالل منوذج
هذا النموذج يؤكد . ل العظمى والنظام الفرعيالعوامل العاملية واإلقليمية يف تفسريها دينامية العالقة بني الدو

على تزايد التداخل بني نظام احملاور الواسعة يف السياسة الدولية من جهة وبني النظم الفرعية احلديثة من جهة 
ثانية، فنموذجه يشمل التأثري املشترك للقوى اإلقليمية والعاملية اليت تعمل يف مناذج تتسم باالنسجام من جهة 

واصل من جهة ثانية، ويشري االنسجام وعدم التواصل إىل درجة تشابه أو عدم تشابه املصاحل السياسية وعدم الت
والعالقة بني هذه املناطق  ،ودرجة العالقات بني القوى كالعالقة بني النظام العاملي ومناطق إقليمية خمتلفة

نظام الدويل هلا مسات ومناذج تفاعالت لقد أوضح يونغ أن النظم اإلقليمية الفرعية يف ال. اإلقليمية نفسها
والعالقة  ،الذي يعين أن العالقة بني النظم الفرعية فيما بينها" عدم التواصل " خاصة ا إال أنه يؤكد على 

  .))1ا تتوقف عند بعض احلدود يف بعض األحيان بل إ، بينها وبني النظام الدويل ليست متواصلة أو مستمرة
أما إذا اعتربت هذه  ،)عالقة تعاونية(أدى ذلك إىل تفاعل إجيايب ) ماالنسجا(بيئته مالئمة الفاعل إذا ما وجد ف 

  عالقة تنافسية (فيؤدي ذلك إىل تفاعل سليب  )ةعدم التواصل أو الالاستمراري(البيئة كعائق يف وجه الفاعل
عالقة اعتماد إما أن تكون  أاطبيعة العالقة بني النظام الدويل و نظمه الفرعية بلذا ميكن وصف ).أو تصارعية

  ).تبعية الفرع للكل(عالقة هرمية  أو) تعاونية أو تنافسية (متبادل 

  :العالقة كاعتماد متبادل) 1

احية اليت تقول أنه كلما كانت ضتزخر أدبيات العالقات الدولية بالصور اإلي: عالقة تعاونية) أ
ص والصفات كلما كانت أكثر عرضة لالعتماد املتبادل جمموعة من الكيانات أكثر تشاا على مستوى اخلصائ

  .العايل والتجاوب املتبادل والتعاون وغري ذلك

    )2(:خصائص لديها ثالث) لدويل ونظمه الفرعيةمبا يف ذلك النظام ا(ويبدو أن كل األنظمة 
يطرة على بيئته الل والسقستقدرة الكيان على اال(تكنولوجيا  –دميغرافيا  –جغرافيا : خصائص طبيعية) 1

  ).الطبيعية واالجتماعية
  ).الطريقة اليت تصنع ا األشياء(األساليب  -:  خصائص ثقافية) 2

  ).ع ا األشياءصنالطريقة اليت جيب أن ت(معايري  -           
                                                

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر (مجس درويت و روبرت بالستغراف، النظريات املتضاربة يف العالقات الدولية، ترمجة وليد عبد احلي، )  1
  .136، ص )1985، والتوزيع

2 )  David Singer, The Global system and its sub-systems : A developmental view, in James Rosenau, Linkage 
politics, (Free Press, 1969),P65. 
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  ). التنبؤات خبصوص ما ستكون عليه األشياء(آمال وتوقعات  -          

انعكاس لكل من السلوك اال هي  ما إن بنية نظام. تنتظم ا العالقاتأي الطريقة اليت :  خصائص بنيوية) 3
  .رمسية انعكاس لألساليبالغري والبنية ، والثقافة، فالبنية الرمسية هي انعكاس للمعايري

من خالل اخلصائص البنيوية املشتركة بني النظام الدويل وأنظمته الفرعية خاصة من حيث تشابه الوحدات ف 
أمن عسكري، أمن : حفظ أمنها بالدرجة األوىل باملفهوم الواسع لألمن(ه الوظائف اليت تؤديها وبالتايل تشاب

فمن أجل تدعيم بنيتها . املستوى التنظيميعلى برزت تلك العالقة التعاونية وبشكل أوضح ...) اقتصادي،
  .ساعد على تدعيم بنيته وثقافتهوثقافتها تسعى النظم اإلقليمية الفرعية إىل التكيف مع النظام الدويل وبالتايل ت

فعلى ضوء االلتقاء عند األهداف العامة للتنظيم الدويل، أكدت املنظمات اإلقليمية يف مواثيقها أا تعمل على 
حتقيق املبادئ العامة الواردة يف ميثاق املنظمة الدولية، حيث ارتبطت مشروعية املواثيق اإلقليمية مبدى احترامها 

  ثيق الدولية، هكذا أصبحت املنظمات اإلقليمية إحدى الوسائل لتحقيق مقاصد املنظمة والتزامها باملوا

    )1(.الدولية
أن التدرج لبلوغ احلكومة العاملية " لقد اعتربت املنظمات الدولية عند بعضهم تطبيقا للعاملية املقيدة على أساس 

ميا حمدودا جيمع بني دول متجانسة تربطها أفضل من القيام بنظام عاملي شامل دفعة واحدة، وأن نظاما إقلي
ذلك أن إجياد حلول فاعلة للقضايا ، )2(" املصاحل املشتركة قد يلقى توفيقا وجناحا أكثر مما يلقاه نظام عاملي

باالستناد إىل الفكرة  (regional arrangements)إقليمية  اتيباإلقليمية ال يوفر سوى دخول دول اإلقليم يف تر
ن األفراد يكونون أكثر تقبال لروابط التجمع اإلقليمي باعتباره حقيقة نفسية أساسية لتأثري الواقع إ"اليت تقول 

  ".اجلغرايف والسياسي أكثر مما هو للتنظيمات الدولية العاملية اليت ال يشده إليها إحساس مماثل باالنتماء
كافة اجلهود املمكنة عن طريق التسوية  من ميثاق األمم املتحدة طالبت املنظمات اإلقليمية ببذل 52فاملادة 

السياسية للمنازعات اليت تقع بني الدول األعضاء قبل أن تقوم بإحالتها إىل جملس األمن لبحثها والتصرف فيها، 
: عدة منظمات إقليمية مثل اجتهت فبعد احلرب العاملية الثانية. )3(وهذا اعتراف بارز بأدوار املنظمات اإلقليمية 

إىل هكذا دور ) OAU(، منظمة الوحدة األفريقية )AL(، اجلامعة العربية )OAS(ل األمريكية منظمة الدو
كانت حمدودة األمهية ) 1971(لكن مساعي هذه املنظمات حسب مالحظة ناي  ،للسيطرة على الرتاعات

طق اليت مبدأي السيادة وعدم التدخل يف املنا"قامت حسب رأيه على  -أي هذه املنظمات اإلقليمية-ألا
  ).أي داخل الدولة( )4(" ات داخليةتعرف نزاع

                                                
  .27هاين إلياس احلديثي، مرجع سابق، ص )  1
  .املرجع السابق)  2
  .28املرجع السابق، ص )  3

4 )  Rodrigo Taveres, OP. Cit, P24 
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أما ضمن سياق احلرب الباردة فقد كانت الرتاعات اإلقليمية خاضعة للمصاحل اخلاصة للقوى العظمى، فداخل 
كان كل من اإلحتاد السوفييت والواليات املتحدة فعالني يف إشعال أو إمخاد أي اضطراب إقليمي وفقا ، حتالفام
  .م اإلستراتيجيةملصاحله

لكن األوضاع املالية "بعد اية احلرب الباردة ظهر من جديد االهتمام بالعاملية كمقاربة لبناء السلم الدويل، 
) الصومال، البوسنة، هايييت(الضعيفة لألمم املتحدة وسجلها الرديء يف مهام حفظ السالم يف التسعينيات 

  فإن  )(Haas فكما أشار هاس. )1(" لعاملية كأداة إلدارة الرتاعأضعف من فعالية األمم املتحدة واملقاربة ا
  األمنية اإلقليمية تتطور يف تناسب طردي مع خيبة األمل يف نظام األمن اجلماعي التابع لألمم  اتيبالتر" 

 هذه املساوئ قادت األمم املتحدة إىل تفويض املنظمات اإلقليمية إلدارة نزاعاا خاصة يف. )2(" املتحدة 
  : )3(ـ خطوة حنو العاملية نظرا لإال باعتبارها  اإلقليميةرغم ذلك مل ينظر إىل  و .أفريقيا

فكما أن الدولة : كما يف التطور العضوي حيث يكون التركيز على فكرة التتابع الطبيعي ملراحل النمو) 1    
واحد فإن اإلقليمية ما هي إال الوطنية متثل دعم وحدات إقليمية أكرب وهذه بدورها تندمج يف نظام عاملي 

  .ألا جزء طبيعي من عملية التطور البطيئة لتكامل العامل ;مرحلة وسيطة ضرورية ومرغوب فيها
بة مراكز التدريب للتنظيم على نطاق اوهي مبث، األداء اذج للعمل ونظمات اإلقليمية ما هي إال منإن امل) 2     

رب يف القوالب املتقدمة للتعاون الدويل، وتنمي يف العاملني عليها اعاملي، فهي ختترع الوسائل وجتري التج
  . العادات واالجتاهات اليت متهد الطريق للتنظيم الناجع الذي يشمل العامل برمته

تعاطفون تقليديا مع أفكار اإلقصاء واالستبعاد واخلصوصية اليت تقوم عليها السيادة املفحىت النقديون غري 
 نلك.نعتاقي قائم على الفردام عاملي ات اإلقليمية كخطوة وسيطة حنو نظظرون إىل التشكيالة الوطنية ينوالدول

  ال عن املقاربة العاملية هذه احلجج قابلتها حجج أخرى مضادة ترى يف املقاربة اإلقليمية منافسا وبدي

  : )4(بسبب 
ا يف كل منسجم ستكون مهمة من اموعات اإلقليمية ستنافس بعضها بعضا، وأن مهمة دجمه اريأن كث) 1

  .شاقة مثل مهمة معاجلة صعوبة تعدد الدول القومية

على الرغم من النصوص الرمسية القاضية بعكس ذلك، فإن املنظمات اإلقليمية ليست يف واقع األمر من ) 2
دت املنظمات لقد استن). األمم املتحدة(الناحية العملية خاضعة للرقابة والسلطة املطلقتني للمنظمة العاملية 

اليت تتطلب  53للتحرر من نص املادة " الدفاع الشرعي اجلماعي" اليت تعترف مبشروعية  51اإلقليمية إىل املادة 
احلصول أوال على موافقة جملس األمن قبل أن تستطيع الوكاالت اإلقليمية قانونا أن تلجأ إىل عمل من أعمال 

  .القمع
                                                
1 )   Ibid, P25 
2 )   Ibid,  

  170-168، ص ص )1964مصر، دار النهضة العربية، (ظام الدويل والسالم العاملي، ترمجة عبد اهللا العريان، نيس كلود، النإ)  3
  .180-169املرجع السابق، ص ص )  4
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  :    ملي مؤقلم اختذت العالقة مسارا تنافسيافبني تنظيم إقليمي مدول أ و تنظيم عا

فبطريقة مماثلة يرى األكادمييون و ممارسو السياسة أن التباعد احلاد يف اخلصائص : عالقة تنافسية) ب    
وامليزات سيؤدي إىل عزلة وعدم توافق و تنافر بني الكيانات، فعندما جيد الفاعلون أن بيئتهم غري مالئمة فإم 

 السلوك السائد و ذلك بابتكار سلوك ريمثل هذه التعديالت تكون عادة موجهة لتغي. انا تعديلهاحياولون أحي
جديد، إن هذا السلوك املبتكر من طرف فاعل واحد ميكن أن يولد تغريات يف سلوكيات اآلخرين وينتج 

علون آخرون فإن تغريا التعديالت يف التفاعالت إذا ما جتاوب معها فا. سالسل تفاعل معدلة يف الوقت املناسب
مبجرد أن تبدأ األساليب يف التغري سواء باجتاه و ). تغري املعايري، األساليب، التنبؤات(ثقافيا يبدأ يف احلدوث 

فإن التنبؤات حول السلوك املستقبلي من  -بهذه املعايري قد تكون أيضا يف حالة اضطرا- املعايري أو بعيدا عنها
ومبا أن التنبؤات والتوقعات هي حمددات هامة للسلوك، فهناك احتمال كبري  .املتوقع أن تتحول هي األخرى

أطروحة اإلقليمية  ومناصرضمن هذا اإلطار الفكري يعمل .لتدعيم السلوك اجلديد ومناذج التفاعل اجلديدة
دار جدل فلقد .كبديل عن العاملية باعتبارها أحسن إستراتيجية تنظيمية إن على املستوى األمين أو االقتصادي

وأي الطريقتني جيب  Universalism Versus Regionalismطويل حول ما مسي بالعاملية يف مواجهة اإلقليمية 
فالتنافس بني املقاربة العاملية واملقاربة اإلقليمية فيما . لتنظيم اتمع الدويل وحفظ السلم بني الدول ماإتباعه

  :حولإىل اليوم  حاد قاشالنيزال وال  ،نخيص بناء السلم الدويل ساد خالل القرن العشري
  أي املقاربتني أفضل ؟  

يف إدارة الرتاع يـؤكدون على ) Wilsonمثل الرئيس األمريكي األسبق ولسون (امليون فـأنصار العاملية أو الع
ما أ. املعايري العاملية أو األمن اجلماعي الشامل كأنسب إستراتيجية لتحقيق السالم واألمن الدوليني ردو

فيقرون بأن ...) ، J. Monet، جون موين F. Roosevelt فرانكلن روزفلت، Churchulتشرشل (اإلقليميون 
صفات مميزة متكنها من معاجلة الرتاعات اليت حتدث بشكل ذايت  )Macro–Regions( )1(للمناطق الكربى 

  .)2(كن اعتبارها خطوة حنو حتقيقها وأضافوا أنه من اخلطأ النظر إىل اإلقليمية كبديل للعاملية بل مي. وداخلي
ليس هناك من ) " Lepgold(وال زالت احلرية إىل اآلن حول ما هي أحسن مقاربة ؟ فكما الحظ ليبجولد 

ات العاملية أو اإلقليمية، فحوافز إدارة الرتاع ختتلف طبقا للقضايا يصيغة واحدة لتحديد املسؤوليات إما للمنتد
  .)3(" شتركني ووفقا للسياق اإلقليمي الذي ظهرت فيه القضية املراهن عليها، للفاعلني امل

لقد أخذت العالقة بني اإلقليمية و العاملية كذلك منهجا وظيفيا نظرا لتطور املتغري االقتصادي واحتالله مرتبة 
ق حنو ل أن اإلقليمية حافز أم عائه: أولية يف حتديد السلوك اإلقليمي أو الدويل فربز إىل األفق إشكال آخر

االعتماد املتبادل االقتصادي املتعدد األطراف ؟ فظهرت دراسات تفترض أن اإلقليمية ال تقلل من االلتزام اجتاه 
                                                

اليوم هناك على األقل ثالث مناطق . تعين تعاون دويل بني دولتني أو أكثر ضمن مساحة جغرافية واسعة) Macro-regions(املناطق الكربى )  1
فهي تعاون إقليمي بني دول أو أجزاء من دول ) Micro-regions(أما املناطق الفرعية . منطقة شرق آسيا –النافتا  –اإلحتاد األرويب : كربى

  .يف أروبا EURE GIOورو ضمن منطقة جغرافية صغرية مثل مثلثات النمو يف شرق آسيا أو منطقة األ
2 )  Rodrigo Taveres, OP. Cit, P19 
3 )  Ibid, P20 
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وتؤكد أن احلوافز موجودة من أجل إحتاد اقتصادي يتوسع حىت يشمل  )Multilateralism )1تعددية األطراف 
ني املنشغلني باملفاوضات املتعددة األطراف وبذلك كل الدول، وأن املؤسسات اإلقليمية ختفض من عدد املمثل

و تربر هذه الدراسات . )2(تتكتم على مشاكل املساومة والعمل اجلماعي اليت ميكن أن تعيق هذه املفاوضات 
ضلية ميكن أن تدفع باألعضاء إىل تعزيز اإلصالحات االقتصادية وأن هذه اكذلك أن مناطق التجارة التف

  .ل أن تطور االنفتاح املتعدد األطرافاإلصالحات من احملتم
أن حركات اإلقليمية يف أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق أسيـا : " )Dos Santos(يرى دوس سانتوس 

باطراد ليصل إىل حجم  ليست سـوى خطوات انتقالية على الطريق حنو العاملية، فنطاق اإلنتاج يزداد اتساعا و
مع اإلمكانات اليت خلقتها  التناغملتفكري والعمل على هذا املستوى من أجل الكرة األرضية، ومن الضروري ا

فاإلقليمية و تعددية األطراف حسب هذا الرأي ما مها إال وجهان . )3(" فتوحات الثورة العلمية و التكنولوجية
  .لعملة واحدة

تجارة، فالدول ال تتواىن يف فتح هناك من ركز على التأثري السليب لإلقليمية على حترير ال ،نفسه الوقت لكن يف
لكنها متتنع و تتحفظ عن فعل ذلك  ،حدودها ورفع احلواجز اجلمركية إذا ما كان ذلك على املستوى اإلقليمي

  .مع دول خارج اإلقليم
كما أن التراتيب اإلقليمية تساعد املناطق النامية على حتمل ضغوط املنافسة الدولية، و توفر مزايا واضحة فيما 

لذا فإن التجارة واالستثمار ...) التجارة، االستثمار، التوفري يف النقل، (النشاط االقتصادي اإلقليمي  خيص
  .إلقليمي ينموان بوترية أسرع منه على املستوى العامليا–البني
ال يكون كذلك ميكن عمله بشكل أفضل على املستوى اإلقليمي  ماف  ،اإلقليمية ما هي إال بديل للعامليةإذن 

  :)4(نظرا لـ ، لى املستوى العامليع
  .م جتانس العامل الواسعوعدكرب ) 1

د الوالء املشترك والتشابه املوضوعي للمشكالت القومية والوعي القائم باملصاحل جنيف املستوى اإلقليمي ) 2
  .املشتركة اليت هي الزمة لألداء الفعال للمؤسسات املتعددة األطراف

ر على العمل التنظيمي الفعال من الوحدة العاملية ففي حالة هذه األخرية هناك عدم إن الوحدة اإلقليمية أقد )3
  .تناسب بني قدرة املنظمة الدولية وحاجاا على املستوى العاملي

                                                
ينظر عادة إىل تعددية األطراف على أا ذات توجه وظيفي، تقوم بتسهيل إمدادات السلع اجلماعية أو  :Multilateralismتعددية األطراف )  1

عد عايري والقوايف السياقات اإلقتصادية تزداد احلاجة إىل تعددية األطراف ألن امل. العامة اليت تساهم يف التطور اإلقتصادي واألمن اإلستراتيجي
  .تصال و النقل و حيث تكون اللوائح الدولية هي السائدةاال ستثمار وواملقاييس ضرورية للتجارة واال

ة يف جمال األمن تعددية األطراف مرتبطة باألمن اجلماعي أو الدفاع الذايت اجلماعي وذلك من أجل العمل التعاوين يف الصحة العامة، اجلرمي
  .امليةالدولية والبيئة الع

2 )  Ibid, P21. 
  .35هاين إلياس احلديثي، مرجع سابق، ص )  3
  .166-163إنيس كلود، مرجع سابق، ص ص )  4
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  .إن هناك مشكالت ذات خصائص إقليمية و أوىل ا أن تعاجل على يد هيئات داخل ختوم حمددة) 4

لبا أا بطيئة يف ردود فعلها، حيث تفتقد إىل املرونة وتفتقد كذلك إىل املعرفة املؤسسات العاملية يعين غا حجم) 5
  . املشكالت على املستوى اإلقليميبالظروف اإلقليمية لتساهم بشكل فعال يف

  :)1(لكـن 
هناك مشكالت دولية أوسع يف معانيها وميكن معاجلتها على حنو فعال بالوكاالت العاملية ) 1

  ).لنوويحظر السالح ا(فقط 

صحيح أن هناك مشكالت إقليمية يف طبيعتها لكنها رغم ذلك تتطلب يف حلها موارد إضافية غري املوارد ) 2
، كما أن هناك مشكالت إقليمية يف موقعها و )مثال الرقابة على األسلحة مشكلة تتطلب عمال دوليا(اإلقليمية 

مشكالت اهلجرة غري (ة األمهية بالنسبة للعامل كله قابلة للمعاجلة واإلدارة اإلقليمية لكن هلا تفرعات بالغ
  ...).الشرعية، املخدرات،

إن العامل يف حقيقته ليس مقسما إىل خطوط ال عوج فيها، فمن الصعب إقامة أقسام إقليمية منطقية، ) 3
ق املناطق التجارية احلرة غري مناط(م اليت حتدد لغرض ما ليست بالضرورة مالئمة ألغراض أخرى وفالتخ

كما أن خطوط التقسيم ختضع لدواعي التغري ومقتضيات التداخل بعضها يف بعض، وجتنح إىل التميع ) السالم
  .وفقدان الشكل نتيجة لالمتداد املوصل يف اجتاه العاملية

  .املؤسسات العاملية تضع مقاييس عاملية و توفر املوارد الالزمة يف األزمات الكربى) 4
ثالثة معايري لتحديد أي  Wilson)( ولسون و )Garnant( غارننت كل من وضع هذا اجلدل املستمر امأمو 

  : )2(اإلقليمية أم العاملية  : املستويني أفضل
  .الفعالية فيما يتعلق مبستوى املساعدات الضرورية) 1

  .الفعالية فيما يتعلق باخلربة واملعلومات) 2

  .الفعالية فيما خيص الكفاءة املؤسساتية) 3
يكون فيهما التفوق ) توفري املساعدات الالزمة والكفاءة املؤسساتية(ن املعيارين األول و الثالث و أوضحا أ

مستوى فالربوز فيه يكون لل) توفري املعلومات واخلربة(أما املعيار الثاين  .)وليس دائما(للمستوى العاملي غالبا 
، ربز فاعليتهما وفقا للقضايا املراد معاجلتهاو بالتايل فكال املستويني ت ).ولكن ليس دائما(غالبا  اإلقليمي

  .وليست الفعالية مستمدة من طبيعتهما اخلاصة

                                                
  .166املرجع السابق، ص )  1

2 )  Stuart Harris, The Regional Response in Asia Pacific and its Global implications, 
www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/activitiesnews/conferences/1999_conferences/3rdannualconference/papers/ - 
18k -  
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وحدات القوة يف نظام إقليمي فرعي إمنا تكون تابعة وذات مرتبة أدىن من : عالقة هرمية-2           
ري فهم أثر أن من الضرو" لذلك يرى مود لسكي و بريشر. الوحدات يف نظام دويل مؤلف من دول كربى

إقليمي أي أن تعريف أي نظام . )1(" هذه العالقة اهلرمية من أجل حل رموز سلوك وعمل النظام الفرعي التابع
النظام الدويل بكل مستوياته ف  .السيادي للدول الكربى ذات العالقة العاملية فرعي جيب أن يتضمن الدور

، ذلك أن سياسات النظام الدويل ال تفضي إىل استقرار الدولية واإلقليمية والوطنية ال يعرف حالة ثبات دائم
ولذلك فإن أي تغري جيري يف قمة النظام الدويل سوف يترك تأثريه يف جممل العالقات الدولية حبيث  ،راسخ

للتغريات يف النظام الدويل  درجة ومدى التبعيةكانت  إنو  .يشمل ذلك التأثري يف العالقات واألدوار اإلقليمية
ة على الدوام بالنسبة إىل أي نظام قلى حنو واحد بالنسبة لكل األنظمة الفرعية، كما أا ليست متسليستا ع

  . فرعي منفرد
مبا أن للدول الكربى قدرات ضخمة ومبا أا متفوقة على الدول الصغرية فهي :" يقول مود لسكي و بريشر

قتصاداا يتقرر ا ن مصري سياسات هذه الدول وتستطيع بذلك ممارسة نفوذ على الالعبني احملليني وبالتايل فإ
على مستوى عاملي أعلى، لذا فإن النماذج ذات القطبية الثنائية اليت وضعها والتز و كابالن تكون مفضلة على 

  )2("غريها ألا تسمح امش للتحرك واملناورة لالعبني احملليني الصغار 
ادية املتفوقة إىل سيطرة املغري ما على ترمجة مواردها املادية و غري أن هذا ال يعين أن الدول الكربى قادرة دائ

 يقول. قيد قدرة هذه الدول على السيطرة على فعاليات الدول الصغريةيفهيكل النظام الدويل . سياسية مباشرة
مها  إن تشعب العالقات االجتماعية للعامل الرأمسايل وتشابك العالقات الدولية: " )Cyrus Bina( سرييس بينا

) النظام الدويل(اللذان يقيدان مواقف الدول الكربى يف اهليمنة هلذا ال ميكن حتليل العالقة بني القوى العظمى 
  .)3(" والدول الصغرية املنطوية يف أنظمة إقليمية فرعية عن طريق سياسات القوة 

  : و رغم ذلك ميكن أن يتضح منوذج هذه العالقة اهلرمية من خالل األمثلة التالية

أثرت يف فعالية الكيانات السياسية اإلقليمية لصاحل نظم ) فترة احلرب الباردة(إن تطورات العالقات الدولية -
دولية غري جغرافية وغري سياسية جتذب إليها االهتمام األكرب ألعضاء الكيانات اجلغرافية والسياسية على 

  .)4(حساب اهتمامام اإلقليمية مثل النظام الدويل للطاقة 
أدت إىل اجتاه  )التغري يف بنية النظام الدويل(عن ذلك  لكن عقب سقوط اإلحتاد السوفييت واملتغريات الناجتة

الدول املتجاورة إقليميا إىل تعزيز االعتماد على املعيار اجلغرايف وكذا االقتصادي يف تكوين تنظيمات إقليمية 
األمر الذي أدى إىل ظهور جتمعات إقليمية . مبا الوحدةجديدة وتعزيز هذا التعاون اإلقليمي حنو التكامل و ر

-أو الدولة القارة–ظهور ما يسمى الدولة (أكثر فعالية من تلك اليت سادت يف ظل النظام الثنائي القطبية 
                                                

  .32فواز جرجس، مرجع سابق، ص )  1
  .املرجع السابق)  2
  .33املرجع السابق، ص )  3
  .35هاين إلياس احلديثي، مرجع سابق، ص )  4
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كما أن اية احلرب الباردة أضفى الطابع اإلقليمي على السياسة العاملية، فمن منظور القوى العظمى ). اإلقليم
روسيا أكثر انشغاال بالتهديدات األمنية يف جوارها القريب وبعملية بناء التحالف اجلديدة يف أوروبا،  أصبحت

  ).الشرق األوسط(كما أن سياسة الواليات املتحدة أصبحت تستهدف أقاليم حمددة وحيوية ملصاحلها 
ظام الرأمسايل العاملي إن تطور أي نظام اقتصادي إقليمي يعتمد إىل حد كبري على مكانه يف تسلسل الن-

ا ال تتغري أو إ، اإلقليمية التابعة ال تتطور تال يعين القول أن االقتصادياواملتراتبة من حيث النفوذ،  ياتهوهيكل
تنمو، إنه يعين أا تبقى تابعة يف النظام العاملي وبالتايل ال تصل قط إىل الشكل املوعود ألي اقتصاد متطور 

يكمن يف أن  مكن بلدان أو أقاليم منفردة من تغيري مواقعها يف اهلرم غري أن املعىنصحيح أنه قد تت. مسيطر
  .اهلرم يبقى هو العامل احلاسم بصرف النظر عن الطرف الذي يشغل هذا املوقع أو ذاك

إن بيئة نظام إقليمي ما هي إال نظام تغلغلي حيث متارس الدول الكربى خارج النظام اإلقليمي نفوذها على -
املعونات : وذلك من خالل أساليب عدة مثل...) نفوذ اقتصادي، عسكري، سياسي، ثقايف،(ات النظام وحد

إن حجم التغلغل يؤثر على النظام اإلقليمي من . االقتصادية والقروض واألحالف العسكرية واألنشطة الثقافية
  :)1(فهذه الدول األعضاء إما أن تكون  .حيث العالقات بني الدول األعضاء

يشري إىل تلك الدول اليت متثل حمور التفاعالت السياسية يف النظام و : مركز أو قلب النظام) 1
شـارك يف اجلزء األكثر كثـافـة من هذه التفـاعالت وحتدد من خالل ذلك طبيعة املناخ تاإلقليمي واليت 

  .السياسي السائد يف النظام
، ميكن تصور قلب النظـام اإلقليمي العريب يف منطقة إن قلب النظـام ال يشري إىل منطقة جغرافية بعينهـا

اخلليج العريب أو الشرق األوسط أو املغرب العريب تبعا لظروف واجتـاهـات التفاعالت الكلية للنظام يف 
  .مرحلة معينة من مراحل تطوره

الدول من أجل حتقيق  ذه) نظام التغلغل(وألمهية دول القلب بالنسبة لتطور النظام يزداد اهتمام بيئة النظام 
  .أهدافها أو محاية مصاحلها يف أجزاء أخرى من النظام

دول أعضاء يف النظام لكنها ال تدخل يف تفاعالت مكثفة مع بقية دول النظام : الدول األطراف) 2
  .دول القلب واألطراف إىل التشابه والتضامن فيما بينها تتجه .العتبارات جغرافية أو سياسية

تلك الدول اليت تعيش على هامش النظام فهي قريبة إليه جغرافيا لكنها مبعدة : شدول اهلام) 3
تتجه دول اهلامش إىل االختالف وعدم التماثل وعادة ما . وذلك ألسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية

  .تكون هلا تطلعاا خارج النظام اإلقليمي
فدور دولة ما يف النظام . والدول اهلامشية ونظام التغلغلإن هناك عالقة ديناميكية بني دول القلب واألطراف 

تغري، األمر الذي يغري حتديد دول القلب واألطراف من مرحلة إىل تاإلقليمي ودرجة إسهامها يف تفاعالته قد 
وقد تساعدها على ذلك دولة  ،أخرى، كذلك فإن الدول اهلامشية قد تسعى للعب دور أكرب داخل النظام

                                                
  .28-27علي الدين هالل و مجيل مطر، مرجع سابق، ص ص )  1
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النظام، كما قد تلجأ دول القلب إىل دول اهلامش لطلب املساندة خالل صراع ما مع أخرى من خارج 
  .جمموعة أخرى من دول القلب

يف هذه احلالة يظهر وكأنه العب أساسي داخلي وليس خارجي مع الوحدات ) اخلارجية البيئة(فنظام التغلغل 
  .األخرى ضمن النظام اإلقليمي

نظام التغلغل بشكل  –اهلامش  –األطراف  –قلب النظام : الدوائر األربع إىل العالقة بني كما ينبغي النظر
  .ديناميكي وليس بشكل ثابت
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  .النظام اإلقليمي بني االستمرار واالنقطاع:  املطلب الثالث
  ما هي االستمرارية؟ •

ك توازن ىت كان هنامأي الثبات واالستقرار  )Continuity(بلغة األنظمة تكون هناك استمرارية 
فالنظام يقوم بتنظيم نفسه . أي عملية تنظيم ذايت كما يف مقياس درجة احلرارة ،)Homeostasis(اخلي د

وميكن أن نستدل على وضعية التوازن الداخلي مبالحظة تلك . حسب ما يضمن له استمرار توازنه الداخلي
ول، دورة احلياة فنمو و األالتغريات اليت حتدث يف ظل استمرارية ديناميكية كما يف دورة الفصول، دورة ال

فهذه التغريات اليت حتدث ضمن هذه الدورات هي تغريات . واملوت، منو جديد وحياة جديدة مرة أخرى
  .)1(عن النظام  اأو حياد اللنظام أكثر مما تعين احنراف و تشكيال امألوفة متثل رمس

  اك قدرة شاملة للتغلب على األحداث ىت كانت هنميحدث التوازن الداخلي فيف نظام العالقات الدولية أما 
هذه القدرة على التغلب على تلك األحداث . أو السلوكيات اليت تنحرف عن معايري ومبادئ النظام

ن مما جيعلنا نقول إ .)2(للنظام  اتصبح هي يف حد ذاا معيار" التنظيم الذايت"والسلوكيات من خالل آليات 
وقد تتضمن آليات التوازن . تنفي طبعا حدوث تغريات ستمرارية الهذه اال. النظام هو يف حالة استمرارية

املعايري القانونية : أي اآلليات اليت تراقب البيئة وتنظمها يف العالقات الدولية -أو التنظيم الذايت-الداخلي
  ...الدولية، مواثيق ومعاهدات سابقة، ميزان قوى إستراتيجي، روابط داخل وبني املنظمات الدولية،

  هو االنقطاع؟ ما •
فهي نقاط االنعطاف أو احلدود الفاصلة بني نظام انتهى ) Discontinuities(نقطاعات بالنسبة لال

التحول / ويصبح هذا االنقطاع .النظام السابق وبداية نظام جديدأي االنقطاع عن . ونظام آخر قيد الظهور
، أما "طبيعي"ميكن أن يؤخذ على أنه أمر  فعندما تعمل مؤسسة بطريقة جيدة فإن هذا ،حمل اهتمام الدارسني

فشروق الشمس كل . اآلنية وتارخيها يصبحان حمل اهتمام  من مشكالاإذا اضطربت هذه املؤسسة فإن كال
الشمس فيصبح حمل اهتمام و دهشة ألنه  فوسألنه مألوف أما ك -رغم أنه ليس كذلك-يوم هو أمر طبيعي 

  . العادي" يف النظام " اضطراب"غري مألوف ويعترب مبثابة 
احلروب الرئيسة  -بالنسبة لألنظمة الدولية-)Whittkopf(و ويتكوبف ) Kegly(حدد كل من كيجلي  قدو 

الفاصلة،  نقطاعات أو احلدودن األكثر وضوحا يف إحداث هاته االوالتطورات التكنولوجية على أما العامال
بالضرورة أن حتدث هكذا مرة واحدة نتيجة حدث بارز نقطاعات أو التحوالت ليس كما أضافا بأن هاته اال

التحرر من االستعمار، ظهور الدول : أو سلوك عظيم، ولكن ميكنها أن حتدث كذلك بشكل تدرجيي مثل
  )3(...الوطنية اجلديدة وصعود فاعلني جدد وأقوياء غري الدولة كالشركات املتعددة اجلنسية،

  
                                                
1 ) Rositta Dellios, continuity and change in International Relations,  
(www.international-relations.com/pp/ProspectsIV.htm - 44k –) 
 
2 ) Ibid. 
3 )  Ibid. 
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  :التحول ال يعين بالضرورة اجلديد •

التحديث،  –احلضارة  –والدة البشرية : ما الحظ البعض أن البشرية كلها مل تعرف إال ثالثة أحداثفك
فالنظرة اليابانية مثال للزمن ترفض املسار اخلطي للزمن وتعترب ه مسارا شكليا افتراضيا وترى أن الزمن يسري 

 الذي يصفه الفيزيائيون ال حىت العامل. )1(يف مسارات دورية حيث أن كل شيء يعاود البدء من جديد 
  شيء ميكن أن حيدث هو حقا جديد، فاختراع حمرك جديد ميكن أن حيلل على أنه إعادة ترتيب

 re-arrangement الترتيبات واالرتباطات ةلعناصر ليست جديدة، فاجلديد يف الفيزياء هو فقط جد.  
فسريه بطريقة سببية وعقالنية ولكن ميكن ما ميكن اعتباره حقا جديد هو ما ال ميكن تفريى أن " بوبر"أما 

فهو أبدا لن يكون شيء  "جديد"فبقدر ما ميكن التحليل والتنبؤ العقالين مبا هو  ،by intuitionلبداهة إدراكه با
  .عقالين-فما يكون جديدا هو ما يكون فوق).2( جديد جوهري وأساسي

اية السيادة، جمتمع مدين دويل متطور يتحدى سلطة العوملة، : رغم احلديث عن اجلديد يف العالقات الدوليةو 
السلطة، الدولة، املصلحة الوطنية، الرتاع، : فإن الدراسات يف العالقات الدولية الزالت مليئة مبفاهيم...الدولة، 
حىت أن هناك من خمتصي العالقات . بالرغم من االدعاءات بأن مثل هذه األفكار أصبحت عتيقة...األمن، 
من يرى بأنه على طلبة العالقات  Relationalism/process Approachصحاب املقاربة املسماة أ-الدولية

فباهتمامهم املبالغ فيه حول التغري يف ". الدولية االهتمام ليس فقط بالتغري ولكن أيضا باالستقرار والثبات
العمليات ذاا اليت تنتج االستقرار مظاهره املتعددة فهم يسلمون بأن التغري متميز عن االستقرار وال يعتربون أن 

إن هناك فرضية : "يقول Barrington Mooreلقد كتب . )3( "أكثر قيمة وبالتايل تستحق االهتمام بشأا
واسعة االنتشار يف علم االجتماع احلديث وهي أن االستمرارية االجتماعية ال تتطلب تفسريا على افتراض أن 

ي الباحث عن حتديد اجلوانب احلامسة من مهذه الفرضية تع. ي يتطلب تفسرياذلك ليس إشكاال، فالتغري هو الذ
ال تقل أمهية عن ) االستقرار(مسألة االستمرارية  فإن فحسب هذه املقاربة اجلديدة. )4("الواقع االجتماعي

  .مسألة التغري سواء كان هذا التغري داخلي أو خارجي
لك، يرون بأننا نعيش يف عامل يتميز بتغري عميق لكن طريقتنا يف  على النقيض من ذو إن كان ما بعد احلداثيني

) كالسيادة والفوضى(فعلماء العالقات الدولية يتعلقون مبفاهيم مهجورة . النظر إىل هذا العامل مل تتغري
) Diebert )1979وبنظريات غري مناسبة ختص عاملا مساملا ومستقرا أكثر من ذلك الذي نعيش فيه حقا، فيقول 

                                                
الذي أعيد به  م واألسلوب690جنويب طوكيو ظل يعاد هدم و بناء املعبد الكبري لديانة الشنتو كل عشرين عاما منذ العام  ISEففي بلدة )  1

  ".و ال جديد حتت الشمس" و " كل شيء عابر"البناء مل يتغري عرب األجيال وفق مقوليت 
2 )  Bryan Magee, OP. Cit, P39 
3 )Nick Bisley and Jason Ackleson, Process Metaphysics A new theoretical  tool for the study of international 
Politics, (http://www.isanet.org/archive/bisley.htm) 
 
 
4 )  Ibid. 

http://www.isanet.org/archive/bisley.htm
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فاليوم املفاهيم التقليدية تظهر . ن حباجة إىل إعادة تشكيل أدواتنا املفاهيمية والنظر إىل العامل بطرق جديدةحن
  .)1(كغمامات وجودية أكثر منها كمساعد على الفهم 

  و ما هو املشكل هنا؟ •
واالنقطاع ) مبعىن االستقرار والثبات(إن املشكل الذي يطرح هنا هو كيف ميكن تقدير كال من االستمرارية 

مبعىن كيف لنا أن حندد تلك العالمات الفاصلة بني  ؟ بالنسبة لألنظمة اإلقليمية) الذي يعين نقطة التحول(
ولسنا بصدد نظام ينتقل  ؟ جديدنظام إقليمي بصدد فعال ن نعرف أننا االستمرار واالنقطاع؟ أي مىت ميكن ا

   .ومل يكن هناك حتول فعلي جدد نفسه أي أن النظام. فقط من مرحلة إىل مرحلة  أخرى جديدة
وبني التغري العابر الذي يكون ال شيء أكثر من  )حتول( اهلام و الذي له معىنالتغري أن منيز بني  كيف ميكنو 

  .للنظاملكن التحول هو حتول  يف النظام ؟ذلك أن التغري هو تغريجمرد إرباك صغري يف النظام 
النقاشات الكربى بني منظري العالقات الدولية كانت تلك اجلداالت  أن John Ruggie رجيي لقد ال حظ    
مساحة " قابلية التحول"دراسة قد كانت و، حول طبيعة التغري أو التحول وإمكانيات حدوثه أو نتائجه منيةالض

  . إال أن هناك بعض من اإلمجاع حول ما ميكن اعتباره عالمات االنقطاع .خالف رئيسية يف العالقات الدولية
  : عالمات االنقطاع •

يرى أن األحداث الدولية املسجلة يوميا يف عناوين رئيسية متثل  - ال يعنينا-هناك منظور جزئي 
) فالسفة، منظرو العالقات الدولية(لمنظور الكلي لبالنسبة  أما. حتوال ألا غري متشاة مع أخبار األمس

ألنه ال شيء يف هذه  ; فهي غري مالحظة أو مدونة. فأحداث اليوم ال تظهر حىت على شاشة الرادار الفكرية
  األحداث يوحي بأي نوع من التغري اجلوهري يف احلركية املستمرة و يف أمناط القوة و السلطة و اإلجناز 

ضمن هذا املنظور الكلي مت حتديد عدد من العالمات الفارقة تتخذ . و وضعية و طبيعة املؤسسات االجتماعية
  :)2(ظام انتهى وآخر قيد الظهور كمعيار فصل بني ن

أي قياس يستدل به على حدوث حتول هو التغري يف االجتاهات السائدة ما: Trendsاالجتاهات ) 1      
تراكم التغريات (التراكم املستمر موعة أفعال أو تصرفات صغرية ف .و معتادة التغريات الكمية ملمارسات عامة

لبة السوداء عإن عالمة التحول هنا شبيهة بنموذج ال .جديدة إىل الوجود لفترة زمنية خترج أشكاال )الكمية
جمموعة أحداث قد تكون  حيث أن احلدث الفيزيائي اجلديد يقع نتيجة تراكمات سلسلة من Wheelerلويلر 

تنتج حدثا جديدا مغايرا عن ذلك الذي حتدثه vfvvffv (f=faut, v= vrai)  فالسلسلة . ةأو صحيحإما خاطئة 
فاألفكار و املمارسات واملعايري واملؤسسات السياسية واالجتماعية تبقى هي نفسها  . vfvvfffمثال السلسلة 

فالربوتوكوالت . امللكية يف إجنلترا، الدول األسكندنافية واليابان: مثال ذلك. ملدة طويلة لكن وظائفها تتغري
امللكية تغريت من احلكم إىل الرمزية واهلوية واملعايري و األفكار بقيت نفسها على مدى قرون لكن وظائف 

                                                
1 )   K. J. Holsti, The problem of change in International Relations Theory, 
(http://www.iir.ubc.ca/pdffiles/webwp26.pdf ), PP 3-8 
 
2 )   Ibid. 

http://www.iir.ubc.ca/pdffiles/webwp26.pdf
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فبالنسبة للنظم اإلقليمية يقاس مثال اجتاه توزيع القوة . تمن التحوال اواحد اإن االجتاهات تسجل نوع. الوطنية
  : يف أي نظام لالستدالل على حصول حتول

   .ازام قوة رئيسية أو أكثر أو انتهاء دورها كما العراق يف الشرق األوسط -
  . انتقال قوة أو أكثر من متوسطة إىل قوة كربى كما الصني يف شرق آسيا -
أو تغري الطرف الذي يقوم بدور الدولة القائدة  ،حدوث تغري أساسي يف التحالفات بني القوى الرئيسة -
د حرب ففي النظام اإلقليمي للشرق األوسط بدأ دور مصر القيادي يف االهتزاز بع. يف النظام) الدولة القلب(

يف . ويل خليجيةاالعتماد على مصادر مت دازديا ،االقتصادية ةاألزم ،زمية العسكريةاهل:  نتيجة عدة عوامل 1967
 ىاملقابل بدأت السعودية تتجه حنو لعب دور قيادي أكرب يف املنطقة يتناسب مع قدراا املالية املتعاظمة حىت مس

كما أن  ."باحلقبة السعودية "فترة السبعينات "  هيكلحممد حسنني"أحد كبار الكتاب السياسيني العرب 
التحول الذي عرفته أوروبا الشرقية يف اية الثمانينات من القرن املاضي هو نتيجة تراكمات لسياسات امتدت 

  .يف توجه أوروبا الشرقية من الشيوعية إىل الرأمسالية السنوات مما أحدث انقالب
لكن ما يهم هي تلك . دل على نقطة التحول ليس كمية املمارسات املعتادةما ي: األحداث الكربى) 2       

االحنرافات الكبرية عن ما هو سائد، فالتحول اهلام الذي يكون له معىن هو ذاك الذي يكون دراماتيكيا ومؤثرا، 
حدث  فاملمارسات واألفكار واملؤسسات السياسية الدولية تظهر وكأا أمناط ثابتة لزمن طويل حىت يقع

، 1914فسنوات التحول الكربى يف القرن العشرين هي . تارخيي كبري عادة ما يكون عنيفا ليحدث التحول

  .، فهي سنوات بدايات وايات احلروب العاملية الساخنة والباردة1989/1991، 1945، 1919
اليت تعترب النظم " Imperial decayنظرية التآكل اإلمرباطوري ب"ضمن هذا املعيار ميكن أن تصنف ما يعرف 

أو حتديد مالمح ثقافية مستقرة  ،اإلقليمية مبثابة كيانات حية ومتغرية يصعب وضع حدود جغرافية ثابتة هلا
وهي بذلك تتغري بتغري هيكل وسري تلك  ،فاألقاليم ينظر إليها على أا عالقات وليس مساحات. ألعضائها

فلكل إمرباطورية .أو سقوط إمرباطورية فاءتاخة حدث كبري كالعالقات، وأن هذا التغري غالبا ما يكون نتيج
مركز مسيطر وأطراف تابعة تقوم العالقة بينهما على أساس تكفل األول بإدارة كافة شؤون األخري داخليا 

هذه العالقة سرعان ما تنتهي باختفاء اإلمرباطورية حيث يسقط دور املركز يف السيطرة و توجيه . وخارجيا
يف ظل هذا الوضع . )1(عالقاا مع بعضها البعض أو مع غريها من الدول خارج اإلمرباطورية األطراف يف 

تسعى األطراف إىل إعادة رسم سياستها اخلارجية وتوجهاا ) طوريةربسقوط اإلم: احلدث الكبري(اجلديد 
والساعية إىل التوسع اإلقليمي يف  اإلقليمية بعيدا عن املركز القدمي وباجتاه الدول األقرب هلا عرقيا و دينيا ولغويا

  .السوفييتحتاد هذه النظرية هي الدول الوريثة لالالنموذج عن . أطراف اإلمرباطورية املنهارة
روسيا البيضاء عن تأسيس  –أوكرانيا  –فعقب سقوط اإلحتاد السوفييت أعلنت الدول الثالث روسيا 

هو بديل حتمته ظروف ما بعد اإلمرباطورية  ثولفالكومن. 1991ديسمرب  8الدول املستقلة يف  ثكومنول
السياسية واالقتصادية والعرقية، كما أن دول آسيا الوسطى عدلت  واريث املثقلة باملشكالتاملتمثلة يف تلك امل

                                                
  .79يم عرفات، مرجع سابق، ص إبراه)  1
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الساليف ليجمعها مع تلك الدول يف تنظيم إقليمي  ثع الكومنولسإسالمي وارتأت أن يت ثعن بناء كومنول
تـحاد ل املشكلة لالاطورية السوفيتية أدى إىل حتوالت جذرية يف اهلويات اإلقليمية للدوفسقوط اإلمرب. واحد

  .السوفييت فبدأت يف تشكيل نظام إقليمي جديد على أساس اإلدراك اجلديد للذات وللمحيط اخلارجي
 -ل حتماميكن القو-أحد أهم األحداث الكربى اليت تؤدي  -وبالذات اهلزمية يف احلرب- كما تعترب احلرب 

 1967لقد أدت هزمية . إىل تغريات كربى حىت أنه يستحيل أن يبقى الوضع بعد احلرب كما كان قبل احلرب
إىل سقوط النظام اإلقليمي العريب حيث فتحت أبوابه أمام العبني خارجيني ومعتقدات كانت تعترب إىل وقت 

  .أفكار دخيلةوقصري كمعتقدات 
الثانية ألقت بظالهلا إىل اليوم على كل شرق آسيا حيث فتحت اال أمام النفوذ  هزمية اليابان يف احلرب العاملية

  ".الباسفيك األمريكي"والتواجد األمريكي يف املنطقة حىت أصبح يطلق على املنطقة اسم 

ما يدل على التحول هي تلك املمارسات االجتماعية اجلديدة اليت يتم اشتقاقها : اإلجنازات الكربى) 3     
كما الثورة الثقافية يف الصني أو الثورة ... هذه اإلجنازات الكربى اليت قد تكون ثقافية، فنية، اجتماعية، من

ت بالشاه حتوال هائال يف النظام طاحاليت أ 1979ميين فـي ورة اخلثلقد أحدثت . اإلسالمية فـي إيـران
الت القوة يف منطقة ا يف معادهاملفرعي اخلليجي حيث أحدثت تغريا اإلقليمي العريب خـاصة النظـام ا

إيـرانية يف اية السبعينات مما جعل -لقد أدت تلك الثورة إلـى اندالع حرب عراقية. اخلليج الفارسي
و مؤيد للعراق ) ياا، اليمن الدميقراطية، ليبسوري(فرقون مـا بني مؤيد إليران أعضاء النظـام اإلقليمي العريب يت

ى إىل إنشاء ذي أدإن اخلوف من تصدير الثورة اإليرانية هو ال). الكويت ،ةدول اخلليج خاصة السعودي(
أي جملس التعاون -ظل و الذيأول تنظيم إقليمي فـرعي يف املنطقة العربية " اون اخلليجيجملس التع"

  .لسنوات يوفر الدعم املايل للعراق -اخلليجي

اليت " الثورة النووية "ديث عن اك حن هنكا 1945بعد سنة : معىن اجتماعي/ابتكارات تكنولوجية) 4    
أبطل احلديث عن املفهوم الكالوزوفتشي للحرب، فهذه الثورة النووية غريت يف طبيعة  اتكنولوجي اابتكار تعد

اليوم حل الكمبيوتر حمل القنبلة النووية كعامل  .العالقات بني القوى الكربى مع أا مل تنه العنف بني الدول
الفوز باحلرب إىل  يةمن كيف(ت القنبلة النووية قد عدلت فقط يف التفكري األمين التقليدي فإذا كان. للتحول

فمعظم النقاش الذي . فإن الثورة اإللكترونية غريت حياة ماليني الناس) كيفية منعها خاصة بني القوى الكربى
ث عن اية مفهوم السيادة واحلدي" عامل بال حدود"أو " القرية الكونية " و " العوملة " يدور اآلن حول 

إذن االبتكارات املادية الكربى يكون هلا مفعول اجتماعي . التقليدي جاء أساسا من االختراعات التكنولوجية
  ".ما بعد " إىل " لما قب" وثقايف يضفي على عصر معني طابعا خاصا ومميزا وينقله من 

اإلحساس وية أوروبية سامهت يف تأكيد ة ولقد سرعت تكنولوجيا االتصاالت املتطورة الوحدة األوروبي
شرق آسيا هو الذي أعطى الثقة والدفع ملا  التقدم التكنولوجي الذي حتققه اليابان وبعض دولو . مشتركة
  ".منط اإلنتاج اآلسيوي"و" القيم اآلسيوية " يسمى 
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فقط عندما تصبح  أن التحول حيدث )James Roseneau(روزنو يرى : التغري يف ثوابت النظام) 5     
 االستمراريةثوابت النظام حسب روزنو هي ذلك املعني الذي ال ينضب من  و، ثوابت النظام متغريات

والتواصل، فهي جمموعة املعايري واإلجراءات واملؤسسات اليت تطورت واختربت خالل جتربة طويلة وأصبحت 
  .أوامر التاريخ أو إرادة التاريخ -إذا جاز التعبري-متثل 
مبعىن آخر الثوابت هي القواعد . ه األوامر تقف كمانع ضد أي تطورات قد تؤدي إىل حتوالت جوهريةهذ

حيث يقوم هذا النظام وانطالقا من هذه القواعد واملبادئ برسم أهدافه ، األساسية واملبادئ التنظيمية لنظام ما
حتول الثوابت إىل متغريات . يات التنفيذوحتديد وسائله وموارده اليت متكنه من لعب دوره مبا يف ذلك حتديد آل

  .يعين حتول يف أهداف و وسائل و موارد وآليات التنفيذ يف النظام

فالتحول ليس جمرد أما التغريات اليت تقع خارج نطاق هذه الثوابت فهي تغريات عابرة ال متس جوهر النظام، 
إىل مرحلة أخرى جديدة لكن جوهر النظام  فقد ينتقل النظام من مرحلة. تغري يف النظام ولكنه تغري للنظام

  .يبقى هو ذاته فهو نفس النظام يف مرحلتني
فقد حاولت روسيا يف : مثال ميثل تغريا ميس ثوابت النظام )regional orders(إن التغري يف الترتيبات اإلقليمية

فلقد شكلت  ،ل تارخيهامل تنتم له طوا) ربغال(االنضمام إىل نظام إقليمي أورويب  1993 -1991الفترة من 
حدث حتول ملموس حيث  1993مع اية . العالقات مع الغرب األولوية اإلقليمية األوىل ملوسكو آنذاك

إن هذا التحول يعكس املزاج . األولوية اإلقليمية األوىل لروسيا" القريب  راجلوا" أصبحت دول الكومنولث 
  .)1(الروسي التقليدي للهيمنة على دول اجلوار 

 منذ-من ثوابت النظام-للنظام اإلقليمي العريب" اخليار اإلستراتيجي األول و األوحد"ا كان خيار احلرب كم
اخليار اإلستراتيجي "هو أصبح ما يسمى بالسالم  1991و منذ مؤمتر مدريد  اآلنأما ، 1948قيام دولة إسرائيل 

  .هلذا النظام" األول واألوحد

  ما الذي يتحول؟ •
كة لذا تعترب دائما تكون فيها خواص كثرية مشتر) نقطاعاتاال(قبل و بعد نقاط االنقطاع  راتإن الفت       

مبعظم  افترات تشابه أكثر منها فترات اختالف، فما الذي يتغري ؟ و ما الذي يستمر ؟ فقد يبقى نظام ما متميز
 صصائخبمتميزة  تكون  ؟ إن الفترة ما بعد االنقطاع) رب مثالكاحل(نقطاعات اخصائصه الدائمة مع حدوث 

  .فترة ما قبل االنقطاع صائصمتشاة لكنها خمتلفة عن خ
بني ثالثة أشكال )1981( "احلرب والتغري يف السياسة العاملية"يف كتابه  )Robert Gilpin( جلبني ميز و قد 

  : )2(منوذجية من التغري السياسي الدويل 

                                                
  .املرجع السابق)  1

2 )  Louis F. Cooper, Reflections on system change : The case of Medieval Burgundy, 
http://www.isanet.org/archive/cooper.doc. 
 

http://www.isanet.org/archive/cooper.doc
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اختفاء دول، ظهور دول  :)نظاما إقليميا(ليا أو التغري يف طبيعة الوحدات اليت تشكل نظاما دو) 1
  ...،جديدة

  .للقوة واهليبة) اإلقليمي(التغري يف التوزيع الدويل ) 2 
  ...).املعايري، املنظومات، (تغريات يف قواعد النظام : التغري التفاعلي) 3 

قال من القرون الوسطى إىل فقد درس االنت) 1993" (اإلقليمية وما بعد" يف مقالته  )John Ruggie(رجيي أما 
السلوك :  العصر احلديث كانتقال معقد و متشابك، وحدد خصائص التغري يف حدوث حتوالت يف

  .)1(األفكار السائدة/ احمليط املادي/ اإلستراتيجي
وضع منوذجا ) 1994" (ا الدولة املستقلة ومنافسيه" كتابه   يفHendrik Spryut)  ( "تويهندريك سرب" أما 

  : )2(تني للتغريمبرحل
الدولـة املدنية، دول مستقلة، (أشكـال خمتلفة من التنظيم السيـاسي : مرحلة االختالف والتنـوع) 1    

اتفاقات جتارية، جمتمع مدين إقليمي، ظهور : النمو التجاريظهرت استجابة لالنتعاش االقتصادي و...) 
  ...منظمات إقليمية ذات طابع سياسي أو أمين أو اقتصادي، 

مبا أن هذه األشكال السياسية اجلديدة خاضعة لضغوط املنافسة، فإن الدولة اإلقليمية : مرحلة االختيار) 2     
. ذات السيادة انتصرت على منافسيها مربهنة ألسباب متعددة أا األكثر فعالية يف تعبئة املوارد البشرية واملادية

اإلحتاد (مر خاصة تلك اليت تبنت املنهج الوظيفي يف التكامل املهمات اإلقليمية الفعالة هي اليت تبقى وتست
  ).األورويب

أنه بينما كانت مرحلة االختيار عملية طويلة فإن مرحلة التنوع حدثت نسبيا بشكل " سربيوت"لقد أفصح 
التغريات يف التنظيم السياسي يبدو أا تسبق بتحوالت واسعة يف القيود والفرص اليت تفرض على " سريع

النقاط الرئيسية كاهلزمية يف احلرب، الثورة أو رأمسالية صاعدة . لفاعلني االجتماعيني من طرف البيئة اخلارجيةا
  ".تؤدي إىل فورة يف التجديد املؤسسايت 

  :املطلب يف الشكل التايل مضامني هذا  و ميكن تلخيص 
  
  
  

  

                                                
1 )  ibid. 
 
2 )  ibid. 
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أن احلدث  نا على التفريق بني السبب والنتيجة ؟ فهل مثالإن الصعوبة هنا تكمن يف عدم القدرة أحيا
أم أن توزيع القوة هو الذي سبب احلدث الكبري ؟  هل التحول  ،الكبري هو الذي أدى إىل التغري يف توزيع القوة

  أم جيب أن يشمل كل اخلصائص ؟ ،هو خاصية واحدة أو خاصيتان

  تغري يف االجتاهات -1
  أحداث كربى -2
  إجنازات كربى -3
  معىن إجتماعي/ إبتكار تكنولوجي  -4

  تغري يف الثوابت -5    

   

  حتــــول

  طبيعة الوحداتيف  -
  توزيع القوة واهليبة -
  قـواعد النظـام -
  يستراتيجالسلوك اال -
  البيئـة املـاديـة -

  األفكـار السـائدة- 
  بقـاء منظمـات و زوال أخـرى -

  نظام إقليمي يف حالة االستمرارية

  نقطاعاتا



 42

  .لتحوالت على املستوى اإلقليمياملقتربات السائدة يف دراسة ا  :املبحث الثاين
 inside-out" and "outside-in" approaches" "داخلي-خارج" و " خارجي- داخل"إن املقتربات     

والعوامل اخلارجية ) الثقافة املتماثلة(ألا تقدر بشكل خمتلف العوامل الداخلية  ،بعضها البعض نختتلف ع
أرضية مشتركة عندما هلذه املقتربات  وإن كانت.  تطرأ على األقاليماليت تؤثر يف التغريات اليت) القوى الكربى(
فطبيعة وتكوين األقاليم . ، ففرضية أن اإلقليم موجود غري قابلة للنقاش"كأمر طبيعي"تناول وجود األقاليم ت

  .عوجلت كمعطى مسبق
للعامل، وذلك بتسليط الضوء  أما البنائية فإا تتحدى هذه التقسيمات املستعملة من أجل إعطاء معىن        

ز خارجي إال انه يتمي-رغم انه يعد من ضمن مقتربات داخل - ، فمقترب بناء اإلقليم"بنائية األقاليم " على 
أو ما هو (يكشف بأن ما هو طبيعي  -ادية لذا مت تناوله بشكل منفصلاملغري عنها باألمهية املعطاة للقوى 

بعبارة . يف اإليديولوجيات واخلطابات السائدة يف جمتمعات معينة هو متجذر بعمق) مأخوذ على أنه طبيعي
عند تفسري التغريات على . أخرى حتاول البنائية إظهار الطبيعة النضالية االجتماعية لطرق التفكري املهيمنة

م ضمن مستوى األقاليم فإن البنائيني عامة ال يبالغون يف التركيز على دور البنية ولكن حياولون وضع األقالي
يطلق " اإلقليم -بناء " لذا فإن هذا املقترب . منظور نظري متوازن يربز أمهية كل من البنية والعامل اإلنساين

  ".مقترب احلل الوسط "عليه 
ن من عدة ئية فإن املقتربني اآلخرين مستمدامستمد من النظرية البنا" بناء اإلقليم " إذا كان مقترب         
خاصة نظريات التكامل من النظريات اللبريالية  مستلهم" خارجي- داخل" قترب فالنسبة للم. نظريات

فمن الواقعية اجلديدة والشمولية " داخلي- خارج" أما املقترب .  و املؤسساتية اللبريالية) الوظيفية اجلديدة(
Globalism.  
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  ).سياسي- املنظور اجليو" ( يداخل –خارج " مقترب :  املطلب األول
وإعطاء أمهية ) الدول واجلغرافيا(إىل التركيز على العوامل الشاملة " داخلي -خارج " تتجه أدبيات 

يف دراستها للتحوالت على املستوى ) حمل الدراسة(كربى ملصاحل وتفاعل القوى الكربى مع اإلقليم املعين 
كز على العوامل يدرس األقاليم من وجهة نظر النظام الدويل، وير" داخلي -خـارج " إن مقترب . اإلقليمي

  .)1(سياسية وينبذ املعايري الثقافية يف رسم اإلقليم -اجليو
خارج نظام فبالنسبة ملن هم ". اخلارج"يم هو نتيجة لتطورات قادمة من الضمن هذا السياق فإن تشكل األق

سواء من لدرجة أا ميكن أن تفرض مثنـا عليهم  .اهام افإن اإلقليمية متثل هلم معىن سياسي معني إقليمي
 malignخالل التأثري الضار للتراتيب االقتصادية اإلقليمية التفاضلية واليت تسمى كذلك اإلقليمية املؤذية 

regionalism  -  ا حتول مسار التجارة  -نتمية هلذا الترتيب االقتصادي اإلقليمياملغري مؤذية بالنسبة للدولأل
" اخلارجني عن اإلقليم " ياسية، أو من خالل ما يفرض على واالستثمار كما تتسبب يف حتول توزيع القوة الس

لذا عادة ما تشكل هذه القوى  .)2(سياستهم اجتاه دول إقليمية فردية من منطلقات إقليمية لمن حتديد 
  . تغيري أساسي حنو نظام إقليمي معني/اخلارجية عامل تأثري
و شبيغل، فالدراسة املقارنة اليت قاما ا تقسم حمل اهتمام كنتوري "  يداخل –خارج " لقد كان هذا اال 

إن نظام التغلغل . إىل مركز و هامش و نظام التغلغل) األنظمة التابعة يف مصطلحاما(كل األقاليم 
)Intrusive System (إن . هو النفوذ الذي متارسه دول كربى خارج النظام اإلقليمي على وحدات النظام

م اإلقليمي من حيث طبيعة ومنط العالقات بني الدول األعضاء وبالتايل التأثري حجم التغلغل يؤثر على النظا
لكن األدبيات الرئيسة اليت تنضوي حتت هذا املقترب هي أساسا أدبيات الواقعية . على طبيعة النظام ككل

  .اجلديدة والنظرية الشمولية

  :الواقعية اجلديدة
توزيع القوة املادية ، دولة، تركز على القوى الكربىتعترب الواقعية اجلديدة نظرية متمركزة حول ال

كما يركز . بىن وسلوكيات القوى على املستوى الكلي الناجتة عن هذه القدرات املاديةو يف النظام الدويل، 
                                                

  : فحسب املنظور اجليوسياسي قسم برجينسكيي العامل إىل ستة مناطق)  1
  خاضعة للهيمنة األمريكية يف إطار النافتا لتخلق الكتلة االقتصادية األكثر قوة والوحيدة يف العامل: أمريكا الشمالية -
  الدول    –) بولندا، ار(ية نفس التقاليد الدول املركزية اليت تصر على مشاطرة أروبا الغرب –أروبا الغربية املوحدة :  أروبا -

  ).أوكرانيا -روسيا (الشرقية لإلحتاد السوفييت السابق  
  .اخلاضعة اقتصاديا لليابان و املفتقرة إلطار سياسي أمين متكافئ و عليه تكون عرضة لتوترات إقليمية خاصة من طرف الصني: شرق آسيا -
  .تصادي والسياسي واهلند حتاول تأكيد هيمنتهاتفتقر إىل التماسك االق:  جنوب آسيا -
مشال إفريقيا و الشرق األوسط وتركيا و باكستان و إيران عرضة للتدخالت األجنبية وافتقار إىل التماسك :  هالل إسالمي متبعثر -

  .السياسي العسكري
 حتاد السوفييت السابق و رمبا تتشابك مع أروبا وآسياثغرة جيوسياسية سوداء مني عليها روسيا وتغطي أغلب مناطق اإل: سلسلة أوراسيا  -
  .و اهلالل اإلسالمي 

2 )  Rodrigo Taveres, OP. Cit, P21. 
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الواقعيون اجلدد على فوضى النظام الدويل والرتاع بني القوى السياسية، فالواقعية اجلديدة إذن تقوم على مخسة 
  :)1(ات أساسية افتراض

  .الدولة أقل أمهية- الفاعل غري: الدولة هي الفاعل الرئيسي) 1
  .الدولة كيان وحدوي وله صوت) 2

  .ميكن للدولة أن حتقق أهدافها اخلاصة على أساس قدراا املتوافرة: الدولة فاعل عقالين) 3
     عليا يف حني أن الشؤون األمن العسكري أو املسائل اإلستراتيجية تعترب سياسة : األمن القومي 4 

  .االقتصادية و االجتماعية هي سياسة دنيا                   
  .غياب سلطة على املستوى الدويل: فوضوية النظام الدويل) 5

إن االختالف النظري الكبري الذي ميز الواقعية اجلديدة عن الواقعية التقليدية هو األمهية املعطاة           
اقعيون التقليديون ركزوا على النظام الدويل كساحة صراع بني سياسات القوى الكربى واعتربوا فالو. لألقاليم

رغوب فيها واليت ال ميكن االعتماد املغري ، مبعىن أا نوع من التشكيالت )2(" حاالت شاذة "األقاليم جمرد 
ألم يشددون على الطبيعة الواقعيون اجلدد باملقابل، لديهم صعوبات يف توضيح وجود األقاليم . عليها

األمن بني / الفوضوية للنظام الدويل وعلى الوضعية النـاجتة عن ذلك من التنـافس األبدي من أجل القوة 
فاعتربوا األقاليم  ،) (S.Walt" والت"يم بطريقة شبيهة بتكوين التحالف لـذا تنـاولوا األقـال. دول أنـانية

فالتحالفات هي شكل . ملصاحل الوطنية للدول وكوسائل لزيادة قواكتشكيالت حتالف أو كـأدوات لتعزيز ا
ناجتة عن حاجة الدول لوسائل تؤهلها ملواجهة الضغوط اخلارجية السياسية واالقتصادية،  األقلمةمن أشكال 

 "التزو"فأب الواقعية اجلديدة . )3(وكذا لتحسني إمكانياا للنجاح ضمن الوضعيات الرتاعية يف الساحة الدولية 
)k.Waltz(  ة التحديات اخلارجية، لذا فإنا يعترب أن الدول املقيدة بالنظام الدويل الفوضوي تتحالف

 اجلدد نيواقعيوألن ال. )4(الب من طرف الدول كرد على ديد أمين خارجيغاموعات اإلقليمية تشكل يف ال
ة هتمام بـالقوة املطلقة، لذا فهم ال يؤمنون بصالبـيفترضون أن الدول مهتمة أكثر بقوا النسبية أكثر من اال

  .)5()ادائم ليست شيئا(اليم أو متانة األق
تالحظ بصفة خاصة وقت احلرب، كما ينظرون وتأثريها على األقاليم  يعتربون أن فعالية العوامل اخلارجية و

  .لت الرتاعاتنظرة سلبية لالعتماد املتبادل فكلما كانت االتصاالت أقل بني الدول كلما ق

                                                
1 )  Wang Zhengyi, contending Regional identity in East Asia : ASEAN way and its implications, 
(irchina.org/en/xueren/china/pdf/wzy1.pdf), P9 
 
2 )  Fabrizio tassinari, Mare Europaeum , Political Studies Press,Copenhagen,2004,P105.  
3 )  Barry Buzan, the implications of September 11 for the study of international relations, 
(www.cienciapolitica.org.br/encontro/Barry_Buzan.doc). 
  
4 )  Ibid. 
5 )  Ibid. 

http://www.cienciapolitica.org.br/encontro/Barry_Buzan.doc)
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يعتقدون فهم  .امة ال يعترفون بوجود تغريات أساسية يف احلياة الدوليةقعيني بصفة عالواإضافة إىل ذلك فإن  
ائص تباع سلوك معني بصرف النظر عن اخلصاستهم الدول وصناع سيالفوضوية ختلق العامل الذي يدفع بأن ال

يشتركون يف فكرة  )Von Gentz(فون جانتز  تز وفكل من جلبني، وال. القومية ورغبـات صانعي السياسة
ون يف إمكانية جتاوز نتائج الفوضوية من خالل املؤسسات كاسة الدولية، ويشكيالتكرار أو التوترات يف الس

الدولية أو املعرفة أو من خالل التغريات التكنولوجية والسوسيوسياسية اليت حتدث على مستوى الوحدة أو على 
تعديالت يف ميزان : وبالتايل فإن التغري عند الواقعيني يقتصر حدوثه ضمن حدود ضيقة. )1(يناملستوى العرب وط

على مر القرون تغريت الدول يف : " يقول والتز.القوى، أو يف أقطاب القوة أو يف خصائص القوى الكربى
، ن قوى، أقطاب قوةميزا: ، فهناك دائما)2("أشكال كثرية لكن طبيعة احلياة الدولية ظلت هي دوما نفسها 

ختترب " ، فوالتز يرى أنه كلما كثر تغري األشياء فإا تبقى على حاهلا اجوهري اوأي تغري هو تغري عابر وليس تغري
التحديات احمللية واخلارجية محاسة الدول، تفشل بعض الدول وجتتاز دول أخرى االختبار بصورة رائعة، ويف 

تتنوع التحديات  .دول يف احلفاظ على النظام العاملي سائرا كنظام دولاألزمنة احلديثة يفلح عدد كاف من ال
  .فالواقعية اجلديدة ذات ميوالت حمافظة تسعى إىل تكريس الوضع السياسي الدويل القائم. )3("وتتحمل الدول 

  :)4(التركيز علىمعرفة آليات التحول على املستوى اإلقليمي من منظور الواقعية اجلديدة يوجب  إن

والذي له أمهية عند  ،الرتاع بني القوى السياسية الذي هو موضوع أساسي يف التفكري الواقعي اجلديد -أ      
، فاإلقليمية عرفت كعمليات سياسية Hegemony إسقاطه على املستوى اإلقليمي من خالل مفهوم اهليمنة

فإن التشكيالت  (Andrew Hurrell) أندرو هاريل فكما أظهر .واقتصادية مرتبطة بعالقات القوى أو اهليمنة
  :اإلقليمية تتفاعل مع القوة املهيمنة على األقل بأربع طرق

: ميكن أن تتشكل األقاليم كشكل من رد الفعل من الدول الضعيفة اجتاه القوى الكربى مثال) 1
بية جمموعة التنمية يف أفريقيا اجلنو، )ضد إيران(، جملس التعاون اخلليجي )ضد فيتنام(األسيان 
SADC )ضد جنوب أفريقيا.(  

األقاليم ميكن أن تتشكل من أجل احتواء وأيضا إرباك القوة املهيمنة كما يف مرحلة ما بعد ) 2
  .احلرب العاملية الثانية حيث مت تشكيل اجلماعة االقتصادية األوروبية الحتواء أملانيا الغربية

يف اللغـة ) Bandwagoning( يجية اخلضوعأو استرات  اللحاق بالقاطرة ة تسمـىالطريقة الثالث) 3
انية استخدام الدول الضعيفة للتكامل اإلقليمي االصطالحية للواقعيـة اجلديدة، مبعىن إمكـ

  .ة أو مرتبطـة بالقوة املهيمنةكوسيلة لتصبح متصل

                                                
1 )  K.J. Holsti, OP. Cit, P11 

، قسم العلوم السياسية (،رسالة ماجستري، استراتيجية جديدة الحتواء جهوي شامل: السياسة املتوسطية اجلديدة لالحتاد األورويب، حجار عمار)  2
  120ص، )2003-2002السنة الدراسية ، جامعة باتنة

  ف ناي وآخرون، احلكم يف عامل يتجه حنو العوملة، ترمجة حممد الشريف السطح،   يف جوزي روبرت كيوهان و جوزيف ناي االبن، متهيد،)  3
  28 ص،)2002السعودية، مكتبة العبيكان، (     

4 ) Fabrizio tassinari, ,OP. Cit, P 111 
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) آلفلةا(يف وضعية أفول القوة املهيمنة، ميكن أن ينظر إىل الشكل اإلقليمي كمصدر للقوة املهيمنة ) 4
نفسها لتحقيق مصاحلها، لتقسيم األعباء، حلل املشكالت املشتركة وخللق دعم دويل وشرعية 

  ).توجه روسيا حنو جوارها القريب(لسياساا 

 "غريكو" ستراتيجي وعقالين وحيد ميثل مركز هذه الديناميكية، فكما الحظحمورية الدولة كفاعل ا -ب
(Joseph Grieco)  ا ختتار  مرتبة الة تعين أن الدول متلك بشكل ثابت أهدافعقالنية الدو" فإنوأ

 اتوافق) اإلقليمي(ويتضمن التعاون الدويل . ستراتيجيات قصد حتقيق هذه األهداف إىل أقصى احلدود املمكنةاال
" بني الدول حول سياساا حبيث تساعد كل واحدة األخرى للوصول إىل اهلدف املرغوب املشترك  اطوعي

 احلد إىل ها فإنه بالنسبة للواقعيني اجلدد فإن الدول تبحث دائما عن موازنة الضعف برفع مكاسبوبالتايل
لذا الحظ والتز بأن الدول الضعيفة غالبا ما تسعى إلجياد نوع من التوازن . األقصى بأشكال أخرى من األرباح

 .)اءاألعد(بدال من الدخول يف صراع مع الدول القوية ) عن طريق التحالف(

على " كرد فعل "تأيت -من منظور الواقعية اجلديدة-ميكن أن نستنتج بالتايل أن حركية األقاليم          
تؤدي إىل إعادة توزيع القوة يف السلم ) سلوكات القوى الكربى اليت تعترب مبثابة ديد أمين(سلوكات خارجية 

تدخل القوى الكربى وتوزيع  :اقعية اجلديدة مهافامليكانيزمان األساسيان اللذان تتحدث عنهما الو .اإلقليمي
القوة من أجل حتقيق توازن يف إطار البحث املتواصل عن األمن وبالتايل السعي لزيادة القوة من أجل احملافظة 

  على الوضع القائم 
ملتواصل عن يف حبثها ا) باستعمال القوة(ناتج عن التصادم بني القوى املادية الالتغيري يف إطار االستمرارية ( 

  . نقطاعات أو الالاستمرارية يف العالقات الدوليةفالواقعيون اجلدد ال يؤمنون بفكرة اال)  األمن

  : Globalismالشمولية 
  :)1(تقوم الشمولية على االفتراضات التالية            

  .إضافة إىل الدولةعبون هامون يف النظام العاملي هناك ال -
  .النظام كمصدر للتأثريات والضغوطات سلوك الفاعلني يفسر من خالل -
التركيز على البنية االقتصادية أكثر : العوامل االقتصادية حامسة يف تفسري تطور عمل النظام الدويل -

  .فالبنية االقتصادية تلفت االنتباه إىل اهلدف الكلي للنظام ،من البنية السياسية العسكرية
  .الشبكات والعمليات هي امليزة احملددة للنظام -
  .عالقة تبعية بني الشمال واجلنوب أي بنية النظام الدويل منقسمة إىل مركز وهامش -
 .التركيز على القدرات املادية -
أـا نتـاج عن النظـام ينظرون إىل األقـاليم على  ،اجلدد واقعيونالكما ) Globalists(الشموليون 

ة ديد مواجه" (ملشكل قيد احلل " أا نتاج  تنظر لإلقليمية على ة اجلديدةجند أن الواقعي في حنيف.الدويل

                                                
1 ) Bary Buzzan, OP. Cit. 
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يف الساحة الدولية واليت ميكن أن  لفإن العوملة تركز على طبيعة وتطور مشاركة خمتلف الفواع ، )خارجي
  .)1(تظهر يف تشكيل األقاليم

 اليت تتشكلاس الالحمدود، على تدفق رأس املال، وعلى حركة القيم واألفكار ركز مفهوم العوملة على حترك الني
اية " الحدودية قد تشري إىل نوع من ا اللبعض بأن العوملة بأبعادهرى اوي. على مستوى الساحة العاملية

  ".ا اجلغرافي
 الترايب فالثنائية القطبية حددت التميز اإلقليمي .مرتبط بنهاية احلرب الباردة" اية اجلغرافيا " إن مفهوم 

Territorial demarcation )ذا املعىن فإن . و وضعت الفاعلني بني خيار ثنائي) تظهر التميز اإليديولوجي حىت ال
ووضعتنا أمام ) Territoriality( الترابية ألا كسرت الصفة اإلقليمية" اية اجلغرافيا " اية احلرب الباردة هي 

الال إقليمية ا )Deterritorialised of space ( بعض منظري العوملة ربط . يمياإقلأي أمام فضاء غري حمدود
مما يعين أن الالإقليمية". ما بعد السيادة "ما بعد الدوليت وبالتايل االنتقال إىل  الهذه الالإقليمية بإعادة تنظيم ا 

  .)2(للمجال Reterritorialisationأقلمة -إعادة تبعت ب   deterritorialisation الترابية 
ومبا . ملية بامتيازات والذي هو ظاهرة عونسيواضحة أكثر يف التمويل املتعدد اجلاألقلمة  - إعادة إن ديناميكية

فـإن  Territorialإقليميني  شخاصأ دون  ام دون ممارسة وأن التجارة العاملية ال ميكن أن تعمل بشكل ت
  أن تتحرك إن األفكار ميكن ". وع القيم العاملية جمم"أيضـا على الظهور املسمى  طبقاألقلمة تن–إعادة 

و تنتشر عامليا عرب الزمان واملكان، لكن ينبغي هلذه األفكار أن تنفذ إىل األفراد ويف اتمعات حىت ال تضعف 
، والذي ميكن أن Glocalisation تزامن الرتعة حنو احمللية مع العوملةى ائيا، أي وفق ما أصبح يعرف بوتتالش

  .)3(لمةاألق-يعترب يف الواقع كشكل من أشكال إعادة
تقف العوملة موقف املعارض  حيث، أقاليمتظهر يف شكل ) Territory(إن هذه العالقة بني العوملة واألرض 

 الترابية السيادة اإلقليمية"العوملة تعارض ما يسمى مبفهوم ف  .اجتاه النظم اإلقليمية من جهات متعددة
  ".العوملة تعمل ضد ظهور اإلقليمية " ن إفب هاريل ، فحس" Modernist territorial sovereigntyاحلديثة

 ميكن أن -و غري وستفاليني) Non-Territorial( خاصة الفاعلني غري إقليميني-علنيالفا نفإ، من جهة أخرى
ضمن هذا السياق فإن العوملة تشجع اإلقليمية أكثر مما تعارضها، . اال العاملي Reterritorialiseيعيدوا أقلمة 

لساحة الدولية من قبل الفاعلني الذين أعادوا أقلمة ا) Reshuffling(كنتيجة إلعادة تنظيم  فاألقاليم تتكون
  .)4(اال العاملي

 غالبا ما يعترب كمتحد فاحلقل البيئي. هذا التحول يالحظ بسهولة أكثر يف حقلي التعاون االقتصادي والبيئة
على املشكالت  بفاللتغل. تعترب ذات طبيعة عاملية لتفوق سلطة الدولة، ألن طبيعة املشكالت البيئية عادة ما

  .بأكثر فعالية مع قضايا حمددةتعامل الميكن  حىت، البيئية فإن الصورة العاملية غالبا ما جتزأ إىل أبعاد
                                                
1 )    Fabrizio Tassinari, OP.Cit, P  115. 
2 )    Ibid. 
3 )   Ibid., P 116. 
4 )   Ibid. 
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: ل االقتصاد العاملي هيأما يف جمال التعاون االقتصادي فإن الفكرة األساسية يف املناقشات اليت جتري حو
ميكن أيضا أن يزيد يف  اكم ،لالعتماد املتبادل االقتصادي والذي يتجاهل Unregulatedنظم ملاغري التوسع 

حمايد بأنه  Robert Cox)(فالنظام العاملي الذي عرفه روبرت كوكس  .االجتماعية فروقاتخطورة تفاقم ال
الالمساواة يف توزيع الثروة  و ؤميكن أن ينتهي بتدعيم عدم التكاف ،بالنظر إىل طبيعة الكيانات اليت تشكل القوة

واستعادة بعض من  املياالقتصاد الع Reterritorialisingأقلمة - إعادةهنا تتدخل اإلقليمية بواسطـة . واردوامل
  .السياسية املشتتة السيطرة أو الرقابة

  :)1(من خالل نظرة العوملة لإلقليمية ميكن استنتاج مالحظتني
لتسيري أو إدارة أن األقاليم تتشكل  مبعىن Function-drivenالوظيفة  هحترك إن تشكيل و تطور األقاليم) 1

تظهر  اجلهوي/ذات الطابع اإلقليمي املشروعات"  Anthony Paineفكما كتب . بعض ااالت بأكثر فعالية
رض يف عامل ليس فيه دولة واحدة متلك السلطة والقدرة لف كوسيلة ملساعدة إجناز املشروع ذي الطابع العاملي

إىل  ،مبعىن أن اإلقليمية ضمن إطار العوملة ميكن أن تتحول هي يف حد ذاا إىل صياغة وستفالية. .)2("زعامتها 
  ". Region–State"  الدولة-اإلقليم" نوع من 

فيزيولوجي ) Readjustment(بني العوملة واإلقليمية، هذا التكامل قائم على إعادة ضبط  ن هناك تكامالإ) 2
  .وطبيعي لألرض والسيادة قصد التعامل بفعالية مع التحديات العاملية) وظائفي(

أمام  ااإلقليمية ليست عائق" وضوحا بتأكيدمها على أن أكثر  McGrewو  Heldيف هذا اإلطار كان كل من 
 العوملة السياسية املعاصرة املتضمنة حتوالت يف القوة السياسية، السلطة وأشكال القانون، ولكن على العكس

  .)3("ما يتوافق بشكل واسع مع العوملة لديها) أي اإلقليمية(هي 
إن املنظور الشمويل بالتايل، يركز أساسا على العوامل االقتصادية اخلارجية والفواعل غري الدولة 

 أو غري املرغوب/ يمن على الساحة الدولية واليت ختلق ذلك التأثري املرغوب اليت ) الشركات املتعددة اجلنسية(
ضد  أو/أو الرتاع بني األطراف اإلقليمية مع /فيه من طرف الفاعلني اإلقليميني فتزيد إما من حدة التعاون 

  .األطراف العاملية
  :بالشكل التايل "داخلي-خارج" ميكن تلخيص عمل هذا املقترب

 
    

  
  

                                                
1 )   Ibid. 
2 )   Ibid. 
3 )   Ibid. 

  اإلقليم 
  )داخلي -خارج(

اإلقتصاد 
  القوى الكبرى -   عالميال

  توزيع القوة -

  الواقعية الجديدة  العولمة
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فكما الحظ  .لدويلالواقعية اجلديدة والشمولية كل املستويات ماعدا مستوى النظام ا كل من تتجاهل إذن
مربيقيا دون إعارة أي اعتبار لقيمته النظرية أو إفإن والتز مثال تعرض إىل املستوى اإلقليمي  )Buzan(بوزان 

   )1(.من املستوى الكلي Offshoot ملضمونه ولكن نظر إليه فقط كفرع
  : املستوياتأي أن الفهم الواقعي اجلديد والفهم الشمويل للمستوى الكلي يتم ضمن خمطط متعدد 

  .العاملي-اإلقليمي-البني –اإلقليم  –الوحدة 

فاإلقليم هو فرع ضمن هذا املخطط وليس مستوى حتليلي قائم بذاته، لذا فإن هاتني النظريتني تفتقدان على  
مستوى البنية اإلقليمية إىل تفسري للديناميكيات الداخلية اليت حترك خيارات الدول واليت اختزلت إىل جمرد 

قد يكون الواقعيون اجلدد على حق يف تركيزهم على السياق "حث يف التأثريات والعوامل اخلارجية الب
م ألي درجة غري كل من اجليوسياسي يف املراحل املبكرة للوحدة األوروبية، لكنهم اآلن خمطئون يف جتاهله

  وبية خالل األربعنيرمسي واملؤسساتية الناجحة ديناميكية العالقات الدولية األورالغري االندماج 
  ."هاريل"كتب  )2(" .التاليةسنة  

  
  

  
  

  
  

                                                
1 )   Barry Buzan, OP.Cit. 
2 )    Bjorn Hettne and Fredrik soderbaum, theorizing the rise of regionness, 
(http://www.warwick.ac.uk/fac/soc/CSGR/conf99/Soderbaum.PDF), P7.  
  

http://www.warwick.ac.uk/fac/soc/CSGR/conf99/Soderbaum.PDF
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  .)املنظور الثقايف" (خارجي-داخل"مقترب   :املطلب الثاين
فهي تركز على طبيعة املعايري . األقاليم على أساس العوامل الثقافية" خارجي-داخل" حتدد مقتربات 

. لعدد اهلائل للفاعلني على املستوى االجتماعيالثقافية يف رسم احلدود اإلقليمية وتتجه إىل التسليم با
ففي التسعينات جند ) 1(.فالتسميات اإلقليمية ليست واقعية باملنظور اجلغرايف بقدر ما هي طبيعية باملنظور الثقايف

. أوروبا الغربية، الواليات املتحدة، كندا، أستراليا، نيوزلندا وكذا اليابان يف عدة أبعاد: يعينكان  أن الغرب
فمفهوم الغرب ال يعرف منطقة جغرافية حمددة ولكن يتحدد حسب معايري ثقافية مشتركة، وكذلك العامل 

. فهو ميتد من إندونيسيا إىل نيجرييا ،اإلسالمي فهو ال يعرف مبنطقة جغرافية معينة يف الشرق األوسط
  .د والتاريخ والسياسةفالتعريف اجلغرايف اإلقليمي يتغري عرب الزمن كنتاج لتغري الثقافة واالقتصا

اتمعات ألن  تتغري: " Edward de Boneيقول  .لذا فإن التغري حسب هذا املقترب يأيت أساسا من الداخل
 هناك قوى داخلية تقود إىل التغيري سواء من أجل التكيف مع عامل متقلب أو من أجل حتسني حظ 

  )2("مواطنيها 
ول عموما رسم وحتديد احلدود اإلقليمية بتعيني املركز أو املنطقة خارجي حتا-إن التحاليل من الشكل داخل    

اخلطوط الثقافية هي أكثر متاثال والتفاعل الثقايف أكثر كثافة مما هو عليه / املسحات حيث) لنظامقلب ا(احملورية 
لدامنارك النرويج، السويد، ا: ورية هيالدول احمل The Nordic Regionفمثال يف منطقة الشمال  .يف اهلامش

عندما تريد  The Nordic Regionو تستخدم تعبري املنطقة الشمالية " اسكندنافيا " واليت تعرف نفسها باسم 
  . )3(ضم دول اهلامش

انس الثقايف اإلقليمي و على الفواعل االجتماعية واالتصاالت وتركز على العوامل الثقافية والتارخيية أي التج
  )4(.تلعب دور احملرك واحملفز ألي نشاط وبالتايل حركية إقليمية" امل داخلية كعو" االجتماعية واالقتصادية 

بعد اية احلرب الباردة تدعمت مكانة املنظور اإلقليمي الذي يقلل من أمهية تأثري العوامل اخلارجية و دور 
  : )5(القوى الكربى يف إحداث تغريات إقليمية أو ممارسة اختراقات نوعية ذلك أن

ي للقوى العـاملية يف بقية أحنـاء ختراقمى خفف من نوعية التدخل االافسة بني القوى العظاملنأفول ) 1
  .العـامل

، Lite Powersإن معظم القوى الكربى يف النظام الدويل ملا بعد احلرب الباردة هي اآلن قوى خفيفة )2
افسية يف بقع العامل املضطربة، تاركة فديناميكيتها احمللية تسحبها بعيدا عن أي التزام عسكري وإستراتيجية تن

السياسية دون تدخل كبري من القوى الكربى كما كان -ا العسكريةاالدول واتمعات احمللية لكي ترتب عالق
يبقى املستوى " نه يف عامل ما بعد احلرب الباردة فإ Lankeو  Morganفحسب . األمر قبل اية احلرب الباردة

                                                
1 )   Iver B. Neumann, A region – building approach to Northern Europe, International Studies, (Vol 20, n°1 

Janvier 1994), P53. 
2 )    Rosita Dellios, OP.CIT. 
3 )   Iver B. Neumann, OP. Cit, P 54. 
4 )   Ibid. 
5 )     Barry Buzan, OP. Cit. 



 51

وحده كموضع للتعاون والرتاع بالنسبة للدول وكمستوى للتحليل بالنسبة للدارسني اإلقليمي أكثر وضوحا ل
فالتعاون أو الرتاع يكون بشكل أكثر كثافة على املستوى ". الباحثني عن استجالء الشؤون األمنية املعاصرة 

 .اإلقليمي وبني أطراف إقليمية بعيدا عن املؤثرات اخلارجية

وإمهـال املستوى اإلقليمي سيولد ) الكلي(ن الالزم على املستوى الـدويل إن تكريس االنتباه أكثر م) 3
هذه البصرية تتأتى من التركيز . تشويهـا حول احلقـائق املراد الوصول إليهـا أكثر ممـا سيمنحنـا البصرية

  .على العوامل الداخلية واملؤثرات الثقافية واالجتماعية املتسببة يف احلركيات اإلقليمية
برزت شبكة القاعدة كتنظيم وثيق الصلة حبركية األمن اإلقليمي يف الشرق  11/09/2001د أحداث بع) 4

فبالرغم من أنه قد يكون هناك ). األحادية القطبية(األوسط وتفاعل تلك احلركية مع بنية املستوى الكلي 
عاملي الواسع االنتشار ضد القاعدة كمقاومة متثل االقتناع ال sécuritisation يف أمننة) عاملي(عنصر شامل 

فالبارز أكثر يف خطابات تنظيم . فإن هذا ليس هو الدافع األساسي للقاعدة ،االعتداء الثقايف الشامل للرأمسالية
القاعدة حول األمننة هو التواجد العسكري األمريكي يف األراضي املقدسة بالعربية السعودية والدعم األمريكي 

القاعدة نفسها كالعب عرب وطين وعرب إقليمي فإنه ال ميكن حسب املنظور  فهكذا بينما تظهر. إلسرائيل
  .فهم وجودها، عملياا أو دوافعها دون الرجوع إىل البىن اإلقليمية وتفاعلها مع املستوى الكلي –اإلقليمي 

هي أساسا األدبيات الليربالية خاصة " خارجي -داخل"األدبيات الرئيسة اليت تعتمد التحليل إن 
تعترب النظريات الليربالية أن السياسة الدولية يف تغري مستمر حيث . ظريات التكامل واملؤسساتية الليرباليةن

ألن االنسجام يف املصاحل بني الدول ممكن وهذا ما يعطي فرصا للتعاون  ;وتركز على إمكانات التغري السلمي
  .والسلم

  :نظريات التكامل
 1945التقليد الليربايل لنظرية العالقات الدولية بعد فترة  يرى جوزيف ناي بأن أهم التطورات يف

  .الوظيفية اجلديدةكان يف جمال دراسات التكامل اإلقليمي خاصة 

عل الثقايف ميكن أن يف اخلمسينات من القرن املاضي أن التفا Karl Deutschارل دوتش لقد رأى ك •
لقد كان ). Security Community( ة بشكل يسمح لإلقليم أن يشكل مجاعة أمنيةيكون أكثر كثاف

ستراتيجيات فرغم أن اال. اعة أمنية تعدديةقيقي جلمال احليف مشال أوروبا يف نظر دوتش املثالتعاون 
ق وطين مل تطبق ومل يتم العمل ا، فإن اخلصائص الثقافية املشتركة واملؤسساتية املتعلقة بالتعاون الف

لذلك فإننا . الية مسحت لإلقليم بأن يتعدى حدود الفوضى الدوليةالقوية يف ذاا ملنطقة أوروبـا الشم
غالبا .مستوى أبعاد خمتلفة جند تعريف دوتش لإلقليم بأنه جمموعة دول مرتبطة بشكل واسع وعلى

على هذا االرتباط مبؤشر وهو تدفق االتصاالت االجتماعية االقتصادية  لولكن ليس دائما ما يستد
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هذا النموذج من الترابط كثريا ما يالحظ يف النماذج . ل عن جمموعة أخرىوهذا ما مييز جمموعة دو
  )1(.االقتصادية و التسويات السياسية واالتصاالت االجتماعية

، فقد قام بتفسري وجود األقاليم والتعاون نفسه التحليلبقال ) Amitai Etzioni(  أميتاي اتزيوين •
قافة املشتركة كمتغري أساسي وكذلك التركيز على املؤسسايت اإلقليمي عن طريق التركيز على الث

  )2(. املعطيات أو املعلومات حول التنقالت الداخلية لألشخاص، السلع، رؤوس األموال واخلدمات

بأن احلركيات االجتماعية هي عامل أساسي يف خلق  يرى )Bengt Sundelius( بنجت ساندليوس •
لنخب اإلقليمية ألن توحد نظرا اجتاه البيئة اخلارجية إقليم، فقد أبرز أن الثقافة املشتركة تشجع ا

من (ويف حماولته لتفسري سبب إعادة دول مشال أوروبا تنظيم أنشطتها املشتركة يف السبعينيات . لإلقليم
وف من أن النمو اخلارجي خالل العقد ااجلواب ميكن أن يتعلق باملخ" وصل إىل أن ) القرن املاضي

عة االقتصادية األوروبية وتوسعها، قد يضعف من اإلجنازات اليت حققتها حىت املاضي مثل منو اجلما
وبالرغم من أن ساندليوس يركز على إدراكات النخبة للبيئة اخلارجية " ذلك احلني منطقة مشال أوروبا 

ول ألن الثقافة املشتركة هي املتغري األ" خارجي -داخلي"  على املقترب امبني لإلقليم فإن حتليله يبقى
 )3(.والرئيسي يف حتاليله

أشار إىل الزيادة اخلطية لالعتماد املتبادل االقتصادي خالل سلسلة عمليات واليت تبدأ  Balassaباالسا  •
مبنطقة التفاضل التجاري مث تنتقل إىل منطقة التجارة احلرة، مث اإلحتاد اجلمركي، السوق املشتركة، 

 )4(.الوحدة االقتصادية مث الوحدة السياسية

اسيني، ركز على خلق جمموعة من الوكاالت الوظيفية اليت ميكن أن تؤهل السي) Mitrany(ميتراين  •
 .احلكومة والناس لتبين مواقف أقل قومية موظفي

" الوظيفة تتبع املصاحل " ة نفعية مبعىن أن عن التقليدية يف نظرا للتعاون بطريق فإا ختتلف ة اجلديدةأما الوظيفي
 : ستراتيجية لتحقيق السلم مبعىنالتقليدية اليت تعترب التعاون كا الة الوظيفيةوليس كما يف ح

كما ينظر الوظيفيون اجلدد إىل الدولة كفاعل رئيسي و أويل يف الظواهر اإلقليمية، مبا ". الصيغة تتبع الوظيفة "
  . يف ذلك تلك النخب اليت تؤثر يف سلوك الدولة

مل اإلقليمي مهمته تفسري كيف وملاذا تتوقف اإن دراسة التك: "  )(Ernest B. Haasاس يقول أرنست ه
 أن تفقد اذا تندمج وختتلط الدول مع جرياـا إىلن ذات سيادة بشكل كامل، كيف وملدول عن أن تكوال

5(".ا تسعى الكتساب تقنيات جديدة حلل الرتاعات فيما بينهااخلصائص احلقيقية للسيادة على الرغم من أ( 

                                                
1 ) Iver B. Neumann, OP. Cit, P 54. 
2 )   Ibid. 
3 )   Ibid. 
4 )  Ibid. 
5 )   Fabrizio Tassinari, OP. Cit, P 118 
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بنوع من املكاسب الناجتة عن  اجلزئية للسيادة الناجتة عن األقلمةالعبارة تعين أن الدول توازن اخلسارة  إن هذه 
  .هذا الفعل اجلماعي

بشكل ندما تتم هذه األفعال اجلماعية حسب هاس يتعزز ع) امل اإلقليميالتك(إن هذا الفعل اجلماعي 
احلكومات (قصودة أو منتظرة من قبل الفاعلني تصاعدي وتكون قائمة غالبا على نتائج ليست مبدئيا م

  ).وجمموعة املصاحل اهلامة
) Spillover( االنتشار اراإلقليمي نفسه وتقدم التنظيم ألثامل املقصودة ولكن املقيدة تعزز التكغري هذه النتائج 

لذي حيدث فحسب هاس فإن تزايد االعتماد املتبادل ا. اجلديد الذي هو واحد من بكرات البناء الوظيفي
الذي يقود يف النهاية إىل التكامل ) اإلقليمي(مشكالت عملية مشتركة، يؤدي إىل تزايد التعاون الدويل 

وطنية أساسية يف هذه العملية ألنه يف إطار هذه املنظمات يتم مناقشة املسائل  فوقتعترب املنظمات ال. السياسي
تظهر السياسة العليا على األجندة، االنتشار  خالل عملية التقنية ومسائل السياسة الدنيا، ومع مرور الزمن ومن

  .و هذا تباعا حيدث تغيريا يف والء األفراد من الوالء للدول القومية إىل الوالء لإلقليم
 اجلدد مقتنعون بأن التكامل هو عملية ذاتية تتم بواسطة اجلماعات الضاغطة، الرأي العام والتنشئة نيإن الوظيفي

بطريقة أقل معيارية كيف ميكن حتقيق  )Lindberg (متازة، فقد أبرز كل من هاس و لندبرغاالجتماعية امل
  )1(.املصاحل الوطنية من خالل االنتشار الوظيفي واالنتشار السياسي وترقية االهتمامات واملصاحل املشتركة

  ."املستوى"و "  اهلدف:   "إن أثار االنتشار ميكن أن متيز من منطلقي

حمصور يف قـرارات وأهـداف مرتبطة بتحقيق أربـاح إىل " سب هـاس فـإن االنتشـار ح:  اهلدف) 1
لواء عملية  ضوية حتت، والذي هو مرتبط مبـاشرة بطبيعة مصاحل الفاعلني ضمن الدولة املن)2("أقصى حد 

  .التكامل اإلقليمي ومرتبط كذلك بقدرة هذه الفواعل على الدفع ذه املصاحل إىل األمام
ات الفوق وطنية للمراكز اق التدرجي الضئيل من طرف املؤسساالختر"  يشري االنتشار هنا إىل:  ستوىامل) 2

والنتيجة هي أن احلصيلة اإلقليمية للتكامل كما . )3("الدنيا من صناعة القرار على املستويات الوطنية واحمللية 
املنضويني حتت اإلقليم  مالكي األسهم ختلفمل) Feedback(يراه الوظيفيون اجلدد تزود نظام تغذية إسترجاعية 

إن حالة اجلماعة االقتصادية األوروبية يف السبعينات هي . من أجل أن ترفع إىل الدرجة القصوى من أرباحهم
  .املثال التقليدي يف أدبيات الوظيفية اجلديدة

ألقصـى د ايما يتعلق باحله قصري املدى فل الوظيفيون اجلدد إىل أن يكون لديهم توجيمي
)Maximisation (إن هذا التوجه . للنتائج املتحصل عليها من قبل الفاعلني املستفيدين من التكامل اإلقليمي

و أن ) االنتشار(ن بعض النتائج اإلقليمية ميكن أن تكون غري متوقعة تبط بدقة باالفتراضات اليت تقول إمر
ليت تقود إىل نتيجة إقليمية ما، هذا يعين أن الدول هي قادرة على تفسري العمليات ا) والنخب الوطنية(الدول 

                                                
1 )  Ibid. 
2 )   Ibid. 
3 )   Ibid 
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فالوظيفية اجلديدة حىت يف معظم . ليست متأكدة من إعادة هذه النتيجة اإلقليمية وال لديها اإلرادة للمجازفة
مما جيعل هذه الصيغة النظرية مرنة وقابلة للتطبيق على حاالت " التوكيد املعياري " ترامجها املعقدة تتجنب 

  .)1(قية عديدة إمربي
نه كبري وترفض االحتمال الذي يقول إ فبعدم وضعها لفرضيات دقيقة تقدم الوظيفية اجلديدة صيغة إمربيقية حلد

  )2("تعميمات شاملة" إلقليمي من خالل ميكن تفسري التكامل ا

  :املؤسساتية الليربالية
عندما يكون لقد أصبحت املؤسساتية الليربالية هي املقاربة السائدة ضمن النظريات الليربالية خاصة 

  : )3( على االفتراضات األساسية اآلتية تقوم املؤسساتية الليربالية. موضوع االهتمام هو اإلقليمية
  .الدولة هي فاعل أناين يسعى لتحقيق احلد األقصى من املكاسب) 

  .من الدور الذي يلعبه الفاعلون غري الدولة التقليلول كفاعل وأمهية الد) 2
إن املصاحل ختضع للتكون والتشكل وهنا االختالف اجلوهري عن الواقعية اجلديدة، فتشكيل ) 3

  .املصاحل هو اهتمام كل النظريات الليربالية

ى حيث تعتقد مع دول أخر" االعتماد املتبادل" تعتمد  -ومن أجل أن تضمن بقاءها- الدول ) 4
  .بوجود مصاحل مشتركة

، أكثر من ذلك فإن وجود "فاهيم املتغرية للمصلحة الذاتيةامل"يشكل عنصرا هاما من )4(إذن االعتماد املتبادل
الذي ميثل نقطة هامة أخرى من الطرح الليربايل  األقلمةمصاحل مشتركة هو املقدمة املنطقية للتعاون وبالتايل 

  .املؤسسايت

ـا تقوم بذلك أ وتعتقد. لـماذا تتحول الدول إىل املؤسسـات :ساتية الليربالية حولتركز املؤس
كمحاولـة حلل مشكالت التعـاون فـاملؤسسات توفر معلومات حول خيارات و نوايا وسلوكيات 

  . املعامالت/ اآلخرين، كما ترسخ وتكرس االلتزامات واملسؤوليات وتقلل الشك وختفض تكاليف الصفقات 

                                                
1 )   Ibid, P 120  

  هل األقاليم األخرى مالئمة للتنظيم الوظيفي اجلديد ؟: الغربية و يبقى املشكلكما قيل سابقا فإن املثال التقليدي للوظيفية اجلديدة هو أروبا )  2
3 )  Ibid.  

ار الدولة اد املتبادل املركب، فبدال من اعتببفكرة أخرى هي االعتم) املؤسساتية الليبريالية اجلديدة(لقد جاء روبرت كيوهان و جوزيف ناي )   4
ة فقد اقترحا وجود فاعلني غري حكوميني، وبدال من اختاذ األمن كهدف أمسى للدولة فقد قاال بفكرة يف العالقات الدولي يهي الفاعل الرئيس

غياب اهلرياركية بني املوضوعات وبدال من تقرير أمهية العسكرية فقد سلما بأا قد تكون غري مالئمة ويعتمد ذلك على قضايا حمددة مع 
لية اليت ترى بوجود مصاحل مشتركة بني الدول مما يؤدي إىل التعاون واالعتماد املتبادل فإن وعلى عكس املؤسساتية الليبريا. بعض احللفاء

فمن أجل حل املشاكل العملية اجلماعية املتعددة فإنه مت . كيوهان يرى أن األقاليم هي جواب الدول على النتائج السلبية لالعتماد املتبادل
  .الدويل وضع معايري، قواعد و مؤسسات لتسهيل التعاون
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ن أجل تسهيل حل ات رمسية وغري رمسية مدعم إنشاء مؤسسدول تل املؤسساتيون الليرباليون إن اليقو
اء منظومات دولية يتحدد من خالل إنش) اإلقليمي(ون الدويل اهذا التع. املشكالت املشتركة ولتنسيق العمل

)International Regimes (تم بقضايا وظيفية األقصى من الفوائد اليت من  واملهتمة بالرفع إىل احلد ،اليت
رض سلطة فوق فإن هذه املنظومات الدولية ال تقوم ب. املمكن إحرازها بواسطة املعامالت اإلقليمية املنظمة

 بتسهيل االلتزام باالتفاقيات من خالل توفري املعلومات "  ترقية مصاحل الدولةتساهم يف  سلطة الدولة ولكنها

وكلما مت حل أكرب عدد من املشكالت املشتركة من خالل التعاون، ".  و التخفيض يف تكاليف املعامالت
، كما أن حتقيق كم )أصبح التعاون مؤسسا ضمن هيكل رمسي(كلما ارتفع بشكل تصاعدي هيكلية التعاون 

حتول (التعامالت االقتصادية املتزايدة ميكن أن يؤدي إىل انتشار الدميقراطية  خالل هائل من األهداف من
  )1(.)بعد التحول االقتصادي سياسي 

كما يعتقد املؤسساتيون الليرباليون أن الدول املشاركة ميكن أن حتصل على مكاسب مطلقة بواسطة التعاون 
، كما أم يدعون كذلك أن )عكس ما يقول الواقعيون اجلدد الذين حتدثوا عن املكاسب النسبية) (اإلقليمي(

النيوواقعية حول  جمرد احلفاظ على توازن خاص كما يف احلجة الدول ميكن أن تذهب إىل ما هو أبعد من
فاألرباح الناجتة عن التعاون يف قضايا خاصة ميكن أن تقود الدول إىل تكثيف االعتماد  .تشكيل التحالف

  .بالتايل حتسني التماسك اإلقليمي و سسةأاملتبادل و امل
اليت تعين جمموعة من القواعد " املنظومات الدولية " لية هي إذن اآللية األساسية اليت جاءت ا املؤسساتية الليربا

  ".االعتماد املتبادل " واإلجراءات واملؤسسات املشتركة واملنظمات الدولية اليت تدير عالقات 
إن املؤسساتية الليربالية تفترض إذن أن املؤسسات الدولية تتمتع خباصية تقليص الشك اليت تسود السلوكيات 

رار السالم بني الدول األوروبية بعد احلرب العاملية الثانية كان بفعل إنشاء املنظومات الدولية مثل فإق. الدولية
واموعة األوروبية للفحم و الصلب واموعة االقتصادية  OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

  .األوروبية

  :التايل و ميكن تلخيص عمل هذا املقترب بالشكل
  

  "خارجي –داخل "قترب م          
  

                             املؤسساتية الليربالية                                 الوظيفة اجلديدة                 
  

                                                
1 )   Ibid. 

 اإلقلیم

االعتماد المتبادل-  
المنظومات الدولیة-  

 التكامل الوظیفي
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  .)املنظور البنائي االجتماعي(مقترب بناء اإلقليم :  املطلب الثالث 
أساسي نتيجة للتفاعل بني مشروعات البناء اإلقليمي  حركية اإلقليم حسب هذا املقترب هي بشكلإن       

 الذين ني السياسينياإلقليم أي الفاعل- ئيصياغتها من طرف بناوو اليت يتم إعدادها ، املختلفة وأحيانا املتنافسة
  . يزودون اإلقليم وية خاصة

  صطلحات التقارب خارجي يف م-اإلقليم ال يزعم أن التفسريات اليت يقدمها مقترب داخل -ءمقترب بنا
 هلكن. هي بالضرورة تأويل غري صحيح وغري دقيق ،أساسي للتحول يف األقاليم مكميكانيز، و الصالت الثقافية

. Politically Relevant مالئمة من الناحية السياسيةيؤكد على أن هذه التشاات الثقافية ليست بذاا 
بذاته و وحده إىل إنتاج دولة  فية وبني مواطنيهم مل يؤدسكندنافاملستوى العايل من التماثل بني النخب اإل

  .فالتوظيف السياسي للتماثالت الثقافية هو أهم من التماثالت الثقافية يف حد ذاا. إسكندنافية
ستراتيجيات القوى الكربى يف إحداث التفاعل في بتسليط الضوء على مقاصد و اكما أن هذا املقترب ال يكت

لكنه يضيف بعض املالحظات على هامش التحليل ) داخلي - مقترب خارج (حركية إقليمية اإلقليمي وبالتايل 
  .الداخلي –اخلارجي 

  .األمة و علم األنساب-اإلقليم من املقاربة البنائية و من أدبيات بناء- لقد استلهمت نظرية بناء
  :املقاربة البنائية

ركز بدال من ذلك على تو) الية وغريمهاريلب من واقعية،(تعرج البنائية بعيدا عن املقاربات املادية 
فالبنائية ال تعرض صورة خاصة ملا يبدو عليه العامل، إا تلفت االنتباه . حركيات التفاعل االجتماعية اإلنسانية

كإطار من  اذا تاني اإىل ضرورة التحقيق والتفحص يف العمليات اليت من خالهلا يقدم الكائن اإلنساين إدراك
  .ط الناس ببعضهم البعضخالله يرتب

حيث ينظر البنائيون إىل السيادة ال على أساس أا شرط ضروري إما أن يكون أو ال . السيادة: مثال ذلك 
بشكل ولكن ينظرون إليها على أا نوع من العقد االجتماعي خيضع إلعادة التقييم وإعادة التفاوض . يكون

قعات املرتبطة بالسيادة يف القرن الثامن عشر خمتلفة متاما عن متيازات والواجبات والتومستمر، فاحلقوق واال
  )1()دون أي تغيري(تلك املرتبطة ا يف القرن الواحد والعشرين حىت وإن بقي البناء القاعدي للمفهوم سليما 

الرئيسية  اتالفتراضإال أنه ميكن حتديد ا...) بنائية حداثية، بنائية بعد حداثية، (رغم تعدد النظريات البنائية و 
  : للمقاربة البنائية كالتايل

 يقول. لدى البنائيني كما الواقعيني وغريهم اأساسي ايظل مبدأ مركزية الدولة مفهوم:  مركزية الدولة) 1
ال زالت الدول يف مركز النظام الدويل، وكما يبدو فإنه من غري : " Alexander Wendt)( ألكسندر فاندت

ننتقد نظرية يف  ا متمركزة حول الدولة كما لو أننايف السياسة الدولية بالقول إ ظريةاجلدوى أن نقوم بنقد ن
  ).")2ا متمركزة حول الشجرة الغابات بالقول إ

                                                
1 )  Bjorn Hettne and Fredirik soderbaum,Op.Cit, P11 
2 )  Evi Fitriani, regional association in higher education,(http://www.ln.edu.hk/asaihl/pdf/4a.pdf), P2. 

http://www.ln.edu.hk/asaihl/pdf/4a.pdf
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رى البنائية ضرورة جتاوز البنيوية واالنتقال ت ،من أجل فهم التغيري البنيوي: أمهية الفاعل على حساب البنية) 2
أنه ال وجود للبنية وليس هلا قوة سببية بعيدا عن العملية فاندت  تراتيجيات فحسبمن البنية إىل الفاعلني واإلس

Process )1( .  
لقد أخذ البنائيون هذا الوعي . القوة املادية هي اليت تشكل العالقات بني الدول ىنواملعايري وليس ب راألفكا) 3

نية العميقة للمجتمع تتكون بواسطة األفكار بسيطا وهو أن البية االجتماعية اليت تضمن ادعاء الذايت من النظر
فاملعايري، املعتقدات، املعرفة املشتركة، التعلم، الطاقات التخيلية هلا أمهية بارزة  )2(وليس بواسطة القوى املادية

ندت إىل أن القوة واملصاحل القد أشار ف. لدى البنائيني فهي اليت تساهم يف تشكيل أو صياغة سلوك الفاعلني
تم بواسطة فعالية األفكار اليت تصنعها هذه القوة تتفسري النتائج االجتماعية لكن التأثريات اليت حيدثاا مهمة ل

فاملؤسساتيون . إن مفهوم أن األفكار هلا تأثريات سببية ليس موقفا خاصا بالبنائيني فقط. وهذه املصاحل
لكن البنائيني يتميزون ) Goldstein and Keohane(من األفكار يف أعماهلم  فالنيولريال يؤيدون هذا املوق

عندما جيابه ف. "املصلحة تتشكل أكثر بواسطة األفكار وليس بواسطة القوى املاديةو أن القوة  على بتأكيدهم
أن يبحث يف تلك الظروف اخلطابية اليت صنعت  -يقول البنائيون-الواحد مبا يسمى التفسريات املادية فعليه 

  .)3("تلك التغريات املادية
مبعىن ليست معطى مسبق، لكنها تكونت اجتماعيا من قبل الفاعلني  ،هوية ومصاحل الفاعلني ليست ثابتة)   4

اآلخرين والقادرين على تغيري  سلوكياتاملتأملني القادرين على التكيف مع التحديات املفروضة نتيجة أفعال و 
) س التضامن مع اآلخرينحب الشعور(ة أو مجاعية فهوية الدول اليت ميكن أن تنشأ من مصاحل ذاتي. السياقات

ين يسمح افاإلدراك الذات )4(.ها من الدول األخرىئتعتمد على الصورة اليت حتملها الدول عن نفسها وعن نظرا
بتتبع الطرق اليت بواسطتها تتغري املصاحل واهلويات عرب الزمن، وكذا الطرق اليت من خالهلا ميكن أن تظهر 

على أساس أن  اسوسيولوجيا لنظرية شاملة قائم اتقدم مقترب فالبنائية .ن التعاون واجلماعةجديدة م أشكاال
  .اجلماعات السياسية ليست معطى مسبق لكنها نشأت وتكونت من خالل تفاعالت تارخيية عرضية

تابة تعكس والك ، فاخلطابSpeech actتويل البنائية اهتماما خاصا باخلطاب السائد أو ما يسمى فعل اللغة ) 5
أن ما  Iver B.Neumann "إيفر نيومان"  لقد الحظ )5(.وتشكل يف الوقت ذاته املصاحل و املعتقدات واهلويات

يتم تروجيه وإعالنه سياسيا عن طريق اخلطاب أو الكتابة على أنه ذو معىن ثقايف هو أكثر أمهية للتنظيم السياسي 
ملا اوسيلة على عكس املفهوم الواقعي و/ دى البنائيني هي فعللفاللغة  .)6(التجانسات الثقافية حبد ذاامن 

  .دراما/حداثي للغة على أا مسرح  -دبع

  :بناء األمة وعلم األنساب
                                                
1 )  Bjorn Hettne and Fredirik soderbaum, OP. Cit, P8.  
2 )  Evi Fitriani, OP. Cit, P3 
3 )  Rodney Bruce Hall, the discursive demolition of the Asian development model, 
(http://www.isanet.org/archive/Hong%20Kong-RBH.htm) 
, 
4 )  Bjorn Hettne and Fredirik soderbaum, OP. Cit, P8 
5 )   Lisbeth Segerlund, the responsibility of corporations for human rights and social issue, 
www.abo.fi/instut/imr/norfa/lisbeth.pdf, P 3 
6 )    Iver. B. Neumann, OP. Cit, P56 

http://www.isanet.org/archive/Hong%20Kong-RBH.htm)
http://www.abo.fi/instut/imr/norfa/
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 Benedict Andersonبينيديكت اندرسون يركز بناء األمة على الوضعية الوجودية لألمة اليت أطلق عليها  •
أمة على أساس قدمي، أو قيامها  -الوطنية ال تتأثر بقيام دولة- للدولةفاحلقيقة املكانية  ".اجلماعة املتخيلة"اسم 

ميكن  ،بل على العكس من ذلك. يف موقع كان يف وقت سابق مكانا لبناء آخر، أو قيامها على أرض عذراء
ياسية فبعد أن صارت األمهية الس.مبدأ القرابة: ن الدولة الوطنية حتاكي املبدأ البدائي للتنظيم السياسيإالقول 

صورة (لبىن القرابة تتقلص شيئا فشيئا، أخذت الدولة الوطنية اخلاصية احلقيقية جدا لتلك الصورة اازية 
  )1(.فأصبحت الدولة الوطنية أكثر حقيقة من العائلة نفسها) العائلة احلاكمة

تمل جدا أم لن قائمة على عالقات بني أناس، من احمل" مجاعات جمردة " أو " مجاعات متخيلة " فاألمم هي 
فعندما تقوم خنبة بصياغة . يلتقوا أبدا ولكن رغم هذا يشعرون بأم متحدون من خالل هويتهم اجلماعية

برنامج سياسي يتمحور حول وجود األمة، فإن هذا يتم بواسطة حتديد جمموع الروابط السياسية، التماثالت 
ه العملية غالبا ما تكون مفروضة على منطقة جغرافية اليت إن مثل هذ... الثقافية، أمناط العالقات االقتصادية،

  .تكون أصال ويف عدد من النواحي غري متجانسة
األمة وأن هؤالء الفاعلني تالفات تعاجل سياسيا من طرف بنائي االنقطة املهمة هنا هي أن هذه التماثالت واالخ

ا ذات معىن سياسي واليت ال جيب اعتبارها السياسيني هم الذين حيددون ما هي التماثالت اليت جيب اعتباره
  .كذلك

التماثالت ذات املعىن السياسي هي اليت ختلق الشعور باهلوية اجلماعية ومتنح اإلحساس باالنتماء إىل مجاعة 
واحدة حىت يصل األمر إىل حد التضحية باحلياة من أجل ذاك الشعور بالوطنية، من أجل األمة لذلك أكد 

أنه متخيل، ألن أعضاء حىت أمة صغرية لن يتعرفوا أبدا على معظم " يدي حمض رهي بناء جتاندرسون بأن األمة 
ائهم اآلخرين، أو يلتقوا م أو حىت يسمعوا م، ومع ذلك يف عقل كل واحد توجد صورة عن الصلة نقر

  )2(".املشتركة 
ولكن  ،ليس فقط على األمم، قستبصارات حول بناء األمة جيب أن تطبمقترب بناء اإلقليم بأن هذه االيرى 

". مجاعات متخيلة  "أيضا فاألدبيات تتغاضى بشكل كبري عن حقيقة أن األقاليم هي . على األقاليم أيضا
 - من مشروع سياسي ءكجز- ن السياسيون الذيناإلقليم و هم الفاعلو فوجود األقاليم يسبقه وجود بنائي

لكن هذا ال يعين . هذه اهلوية املتخيلة و يوصلوها إىل اآلخرين يتصورون هوية زمانية ومكانية لإلقليم وينشرون
  :)3(فهناك فرقني واضحني. أن كل مظهر لبناء األمة جيب إسقاطه على املستوى اإلقليمي

ل استثنائي قد حيدث ذلك بشك-ال يعترب بناؤوا اإلقليم تشكيل إقليم كمقدمة لتشكيل كيان سياسي ) 1
  .دائما يظهرون أن غايتهم هي خلق كيان سياسي األمة يف حني أن بنائي - فقط

بناء اإلقليم يتضمن جتاوزا حلدود الدولة وهذا يتشابك ويتداخل مع مسألة سيادة الدولة بعدة طرق يف حني ) 2
  .أن بناء األمة هو خلق لسيادة جديدة

                                                
1 )    Ibid, P 58. 
2 )    Hilde dominique Engelen, OP. Cit, p12. 
3 )   Iver B. Neumann, OP. Cit, p58 
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للظواهر ) Genealogyمن علم األنساب (شتقافه أيضا من التحليل النسيب اإلقليم مت ا-مقترب بناء •
 Michel(ـال فوكو يشو نظمه ونسقه م) Nietzsche(االجتماعية الذي وضع أسسه نتشه 

Foucault ( و وصل إىل حقل العالقات الدولية مع آشلي)R. Ashley ( و دار دريان)Der Derian (
  .و آخرون
واالجتاه حنو االهتمام اريخ االبتعاد عن االهتمام بكشف بىن الت يقتضي" "آشلي"ا عرضه التحليل النسيب كم

) اجلنيالوجي(املوقف النسيب ... مات يف املمارسات التارخيية اليت تفرض أو تتحدى البنية ابفهم احلركية والصد
يتطلب االقتراب من حقل املمارسة تارخييا، من التأويالت املختلفة و املتعددة اليت تتصارع و تتصادم وتزيح 

  )1(".بعضها بعضا 
   :)2(ستبصارين مقدمني من طرف طالب علم األنساب قليم إذن يتغذى من اقترب بناء اإلفم
و الصدام بني التعاريف الناتج عن التحريض السياسي والذي  ،يف التركيز على التكوين السياسي للتعاريف) 1

  .ليس حادثة مفردة ولكن عملية دائمة
اس لبعض احلقائق السياسية اخلارجية، ينظر فبدال من اعتبار اخلطاب كانعك: يف الطريقة املقترحة للبحث) 2

" جموعة معطاة مب" فبدال من التسليم  .لذا عرفت األقاليم بتعبري أفعال اللغة. إليه كتشكيل أو بناء سياسي
ومبا أن هدف ). أي يف اخلطاب(من املصاحل، مقترب بناء اإلقليم يبحث يف أين متت صياغة هذه املصاحل 

عل برنامج بناء اإلقليم طبيعيا قدر اإلمكان، فإن هذا املقترب يهدف إىل عرض كل بناء إقليمي هو أن جي
أو  من اخلطاب ملدة طويلة لذا مت تناوله كحقيقة معطاة اة الربنامج التارخيية حيث كان اإلقليم جزءيخاص

  .كواقع معطى
ها ومفاهيمها يف مقترب بناء اإلقليم يركز على األقاليم كوحدات حيث أن أعضاء هاته الوحدات وحدود

املتخصصني يف هذا اال حىت  ويتناسب هذا التغري مع الفترات الزمنية واألكادمييني ،عملية تغيري مستمر
فبدال من فهم األقاليم كأشياء ثابتة يف الزمان واملكان فإنه . تستجيب تلك الوحدات يف كل فترة حلقائق خمتلفة

وجود يف املمارسات االجتماعية، فمحتوى و حدود األقاليم خاضع كنتاج التنافس أو التناقض امل ايتم إدراكه
  .باستمرار للتفاوض وبالتايل هي دوما عرضة للتغيري

جمموعة من املمارسات املعرفية تتشكل بواسطة اللغة " هي  Kanishka Jayasuriyaفاألقاليم كما كتب 
وهذا . ما اعرف إقليمنيس اليت حتدد كيف واخلطاب السياسي، من خالهلا تنشأ املفاهيم والدالالت واملقاي

يساعد على تعريف األطراف اليت تدخل ضمن هذا اإلقليم أو ال، و بذلك ميكن الوصول إىل هوية و كيان 
  .)3("إقليميني 

ألنه يتعامل مع األقاليم  ; هلذا املقترب قد تكون جد صحيحة بالنسبة" التغري هو الثابت الوحيد " ن إن مقولة إ
 مث تنتقل " املخيال الفردي " موجود هكذا يف عامل الطبيعة لكن األقاليم تنشأ و تتطور يف  ،طى مسبقليس كمع

 

                                                
1 )   Ibid. 
2 )   Ibid. 
3 )   Peter Katzenstein, regionalism and Asia, OP. Cit. 
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هذا الظهور الذي يأخذ شكال معينا هو بدوره خاضع . لتظهر بعدها يف عامل املادة" املخيال اجلماعي " إىل 
  .اجلماعي وهكذا إلعادة التشكيل ومن مث التغيري الذي يكون مصدره املخيال الفردي مث

ن وفق ااآلليت انو تعمل هات .اإلقليمي و البناؤون-مشروعات البناء: اإلقليم-هناك آليتان يف عملية بناء •
  :مفهومي مستمد من كل ماسبق/مكون تصوري 

األقاليم ال توجد فقط كأشياء مادية يف العامل، هي أيضا بناءات اجتماعية : النظام اإلقليمي بناء اجتماعي-أ
فحقيقة أن إيطاليا مثال يؤول ا األمر . فية متأصلة يف املمارسة السياسية وتنشأ يف خضم سياسات معينةومعر

من منظور االنتماء اجلغرايف، بل يعود " طبيعيا " إىل أن تصبح عضو يف حلف الشمال األطلسي هو أمر ليس 
فما رآه أعضاء جملس الشيوخ األمريكي . منطقية للعملية السياسية بعد ذلك ةإىل فعل اخليال السياسي و كنتيج

ماذا تفعل دولة متوسطية يف : مل يعد اليوم يثري انتباه أي كانمن القرن املاضي غريبا يف أواخر األربعينيات 
  )1(.حلف الشمال األطلسي

 ليمية إذا فهم النظام اإلقليمي على أنه بناء اجتماعي فإن كل دولة ستمثل عدة مواقع اجتماعية أو أدوار إقف
  .و دولية قياسا على األمم األخرى أي يف ضوء إدراك صناع السياسة اخلارجية ملواقع بلدام إقليميا و دوليا

مبا أنه ليس هناك إقليم معطى مسبق، فليس هناك أيضا مصاحل إقليمية :  صياغة املصاحل واهلوية اإلقليمية- ب
لكن ال تفاعل ممكن . يناثناء عملية التفاعل واإلدراك الذاتم تشكيلها أيتن املصاحل واهلويات مسبقا، بل إمعطاة 

كما ان التماثالت الثقافية ال ميكن اعتبارها حبد ذاا ذات معىن  .دون بعض املصاحل املشتركة يف البداية
  . و لكن جيب أن تعاجل سياسيا حىت تصبح كذلك ،سياسي

وكهومل و كو بنهاغن قريبة من بعضها ثقافيا أكثر فقد الحظ نيومان أن النخب السياسية يف كريستيانيا و ست
 )2(.من التقارب الثقايف املوجود بني املدينة والريف داخل الدولة الواحدة

ين من خالل عمليات اأن اإلدراك الذات Emmanuel Adler إميانويل أدلر  يرى: الوعي واهلوية اإلقليميني -ج
على تأطري واقع اجتماعي دويل ويقود إىل تطور املمارسات التنشئة االجتماعية والتعلم واملعرفة يساعد 

لقد جاء أدلر مبفهوم اإلقليم املعريف، فكمـا مع األمم فـإنه ميكن أن ينظر إىل  )3(.واملؤسسات املشتركة
تبقى ضمن خـرائط عقلية حيث خطوط هـاتـه اخلـرائط تلقـي الضوء " كجماعة متخيلة " اإلقليم 

  على بعض املميزات 
عن  ثاحلدي، اخلطاب، إن اإلقليم املعريف مرتبط بالوعي اإلقليمي الذي يبىن من خالل اللغة.  تتجاهل أخرىو 

اإلقليمية و من خالل العملية السياسية اليت بواسطتها ختضع اإلقليمية و اهلوية اإلقليمية للتعريف وإعادة التعريف 
اص باالنتماء إىل مجاعة معينة ميكن أن يستند إىل إن الوعي اإلقليمي واإلدراك املشترك اخل. بشكل مستمر

   )4(.الثقافة املشتركة، التاريخ، التراث الديين: عوامل داخلية غالبا ما حتدد يف عبارات

                                                
1 )   Ibid. 
2 )   Iver B. Neumann, OP. Cit, P59. 
3 )   Evi Fitriani, OP. Cit. P3 
4 )   Ibid. 
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حدوده ليس فقط عن طريق اجلغرافيا، ولكن أيضا عن طريق اإلدراك املشترك رسم اإلقليم املعريف تف 
املعرفية ال يتم فرضها بواسطة إرادة شخص ما، لكنها تظهر إىل  إن شكل األقاليم. واملمارسات الفكرية

يركز مفهوم اإلقليم املعريف على العالقة بني  و. الوجود كنتيجة ملمارسات ونشاطات إرادية طوعية وتفاعلية
السلطة واملعرفة وحياول إظهار أن املؤسسات تقوم على أساس الوعي اإلنساين الذي مييل إىل أخذ شكل 

توكيد ( ك اجلماعي للواقع، ويؤمن أن القدرة على توليد األفكار هو عمل دقيق وفعال تقوم به السلطة اإلدرا
  .)واملعرفة لسلطة على الصلة بني ا

يتم خلق اإلقليم، فاألقاليم هي بناءات  حيث من خالهلما اخلطاب والكتابةالتركيز على : أفعال اللغة)د
فاستجابة إىل . أستراليا: اخلطاب واملمارسات االجتماعية مثال ذلك اجتماعية تنتج ويعاد إنتاجها من خالل

نادى  John Howard  -و رئيس الوزراء احلايل -أنذاك ديناميكية النمو االقتصادي يف آسيا فإن زعيم املعارضة
ا أنه ليس هناك شك بأننا حمظوظون بشكل ال يصدق كون جغرافيتن" جبغرافية طبيعية واقتصادية حينما أقر 

 . )يقصد شرق آسيا()1("ترمينا بالقرب من املنطقة األكثر سرعة يف النمو يف العامل 

فاملناقشات السياسية خالل العقدين األخريين تبني العملية اليت من خالهلا قام األستراليون بالتحول إىل مجهورية 
فأستراليا أصبحت أكثر آسيوية . ليهامتعددة األعراق والثقافات من خالل التعامل مع اهلوية اجلماعية املتنازع ع

فصل بني العاملية أستراليا تكافح من أجل أن مت: "  Gavan Mecomackيقول . ولكن بسلوكيات خاصة
 متجاوزة بذلك أصلها األورويب ،  واإلقليمية و أن تصبح يف الوقت ذاته ما بعد أوروبية و ما بعد آسيوية

  .)2("والثقافة  اخلاصة بآسيا  و إرثها الثقايف وكل ماله عالقة بالعرق
  حيث جيب التمييز بني دور األفكار املعرفية و األفكار املعيارية :األفكار و املعايري)ه
متمثلة يف املفاهيم، الربامج اإلستراتيجيات، الوصفات السياسية اليت تساعد صناع القرار  :األفكار املعرفية-

  .على رسم منهج معني للعمل السياسي
الصور، الرموز و االستعارات اليت تساهم يف صنع نوع من اخليال وتساعد السلطات : ر املعياريةاألفكا -

األفكار املعيارية هي نتائج التأويل والتفسري البشري . العامة على إضفاء الشرعية على مصاحلها السياسية
 :)3(اجلدول التايل يوضح الفروقات أكثر .وليست نتائج حتليل اخلرباء

 
 
 
 
 
  
 

                                                
1 )   Peter Katzenstein, regionalism and Asia, OP. Cit. 
2 )   ibid 
3 )  Andrey S. Makarychev, ideas, images and then producers : the case of a region-making in Russia’s North 

West Federal district,( http://www.ciaonet.org/wps/maa05/maa05.pdf), P 44. 

http://www.ciaonet.org/wps/maa05/maa05.pdf
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  األفكار املعيارية  األفكار املعرفية
تأخذ شكل مفاهيم، إستراتيجيات، مذاهب وبرامج  -1

  .للتطوير اإلقليمي
  .تأخذ شكل صور، رموز، قوالب منطية، استعارات -1

  .حتتوي الكثري من العواطف واملناشدة اجلمالية -2  .قائمة على فرضيات عقالنية وحتليلية -2
  .هي نتاج تأويالت وقراءات ذاتية -3  .هي نتائج اخلربة -3
  .موجهة إىل العامة -4  .ذات توجه خنبوي -4
  .سياسة الشرعية ةترقي -5  .ترقي سياسة االبتكارات -5
إعادة اختراع وإعادة اكتشاف (ذات توجه مستقبلي  -6

  )حقائق جديدة
  .تضمن دالالت تارخيية قوية و وجهات نظر من املاضي -6

  .بالغية -7  .جدلية -7
  

إن مقترب بناء اإلقليم يلح على العودة إىل أصل األشياء والتساؤل عما هي املعايري اليت على أساسها مت حتديد 
فقد اعترب كل من . ومن املستفيد منها ،من اختار تطبيقها ،، من قام بصياغة تلك املعايري"طبيعي " ما هو 

Finnemore  وSikkinik   اإلحتاد (اجتماعي يتم بواسطة أجندة معيارية  رة التحوالت كمشروع بناءكأن ف
و جوهرية ) تقيد وتنظم السلوك(وقد عرفا يف هذا السياق املعايري واملؤسسات بأا تنظيمية  .)األورويب مثال

فكل املعايري حبد ذاا عادة تعترب (ة يوقيم) من األفعال ا، مصاحل جديدة وأصنافافاعلني جدد قختل(وتأسيسية 
  )1().جيدة

 ا املسمىممن خالل منوذجه) أو حتقيق االستقرار(فهما ينظران إىل املعايري كقوى تؤدي إىل حتقيق التحول 

NLC-Model   Norm Life Cycle-Model منوذج دورة حياة املعيار.  
  

 Internalizationالتدخيل    سقوط املعيار  نشأة وظهور املعيار

 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة 
  

 والدوافع نيوقد قاما بتحديد الفاعل. من كل مرحلة عمليات اجتماعية خمتلفة ومنطق عمل خاصحيث تتض
حتوالت املعايري بالنسبة للبنائيني ميكن ان تقارن بتحوالت  (واآلليات السائدة يف املراحل املختلفة للمعايري 

 :)2(اجلدول التايل  يف) توازن القوى لدى الواقعيني
 
 
 
  

  
                                                
1 )   Lisbeth segerlund, OP. Cit, P 18. 
2 )  Ibid. 
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 3املرحلة  2رحلة امل 1املرحلة  
ال 
 فاعلون

مع أرضية  منظموا املعايري 
 تنظيمية

الدول، منظمات دولية، 
 شبكات

قانون، املهن واألعمال 
 البريوقراطية

اإليثار، التعاطف، املثالية،  الدوافع
 اإللتزام

الشرعية، الصيت، السمعة، 
 التقدير

 

ة، التنشئة االجتماعي )قوة احلجة(اإلقناع  اآلليات السائدة
 املؤسساتية 

العادة،العرف، 
 املؤسساتية

  

  :ميكن تلخيص عمل هذا املقترب كمايلي
  

  " اإلقليم –بناء "مقترب        
  

  
  
  

         
هناك توسعات أخرى حاولت إظهار ) ارجيخ-اخلد(و )اخليد-ارجخ(املقتربات  إضافة إىل        

من بني هذه . الداخلية على احلركية اإلقليمية يف سلسلة متصلةالتأثريات الناجتة عن كل من العوامل اخلارجية و
يف نظريته حول ) خ-د(و ) د-خ(بني العوامل ) B. Buzan(التوسعات جند الربط الذي قام به باري بوزان 

  املركبات األمنية
األمن  ة الصداقة والعداوة بني الدول يف إحداث حتوالت على مستوىي، حيث أبرز أمهية خاص)1(اإلقليمية 

فالدول اليت يشكل ". داخل بعض املناطق اجلغرافية "فخصائص الصداقة والعداوة بني الدول موجودة . اإلقليمي
  منها اإلقليم واليت حتمل يف داخلها تلك اخلصائص تشكل مركبا أمنيا إقليميا والذي عرفه بوزان بأنه

والرئيسية مرتبطة مع  األولية وشؤوا األمنية كون اهتمامااتجمموعة من الدول ضمن منطقة جغرافية معينة " 
بعضها البعض بشكل متقارب إىل درجة أن األمن القومي لكل دولة ال ميكن أن ينفصل واقعيا عن األمن 

                                                
واليت " ن وصف األقاليم كمركبات أمنية هو مسألة تقنية قدم بوزان املركب األمين كظاهرة إمربيقية جبذور تارخيية و جيوسياسية، كما أوضح أ)  1

  .لكن وجود هذه املركبات اليت يتحدث عنها على أرض الواقع هو جد قليل" ميكن أن تكون حمل جدال

 االقلیم قید التشكل

مشروعات البناء االقلیمي  -  
البناؤون  -  
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بالتايل فإن املركب األمين اإلقليمي يدل على وجود تكافؤ شديد واعتماد حاد  و. )1("القومي للدول األخرى 
  .هو ما مييز هذه اموعة عن جمموعة الدول األخرى ااورةبني جمموعة من الدول و

أو عبارة  -باكستان –اهلند -مثلث الصني-عرب عنه إما بعبارة املنافسة يإن هذا االعتماد املتبادل ميكن أن 
كما أن العالقات ضمن . The Nordic Regionاملصاحل املشتركة كما يف مشروع األمن يف منطقة الشمال 

كب تكون متينة لكنهـا ليست أبديـة، فاملركب األمين اإلقليمي يتغري بتغري أمنـاط الصداقـة هذا املر
  )2(.والعداوة

إن أمناط الصداقة والعداوة يف املركب األمين اإلقليمي ال ميكن توقعها من جمرد النظر البسيط إىل توزيع القوة، 
اإلحنيازات  احلدودية والتقارب اجلغرايف وفهناك عناصر أخرى تلعب دورا يف هذه األمناط كالرتاعات 

  .اإليديولوجية والروابط التارخيية العريقة

إن األساس الذي يقوم عليه املركب األمين اإلقليمي هو جمموعة من العالقات األمنية اليت تربز من اإلطار العام 
وخاصيتها الداخلية ...) ، ثقافية، اقتصادية(للعالقات نظرا ألمهيتها النسبية بالنسبة ألنواع العالقات األخرى 

والضعف النسيب للتفاعالت اخلارجية األمنية مع الدول ااورة، وعليه فإن حدود املركب ) األمن القومي(
فالتعادل النسيب هو . )3(لإلدراكات والتفاعالت األمنية" التعادل النسيب" القائمة ميكن أن تعني حسب معيار 

يؤثر على اإلدراك للتهديد بالنسبة  )أ(اع أو كميات معينة من األسلحة يف اإلقليم الذي يفسر ملاذا جتميع أنو
. )ب(لدول هذا اإلقليم وملاذا ينظر إىل األمر عينه بأقل اهتمام من طرف هذه الدول إذا حدث ذلك يف اإلقليم 

رئيسي، ومع ذلك  فمثال خصائص ديناميكية التسلح يف الشرق األوسط وإفريقيا جنوب الصحراء خمتلفة بشكل
  .ليس هناك ديد نظرا لعدم التوازن بني اإلقليميني

البعد النفسي حيث يرى أن  J. P. Zandersزاندرس النسيب أضاف  تعادلبعبارة أخرى ولتوضيح مفهوم ال
بعض البىن النفسية ختول للشعوب املعنية أن حتدد أي البلدان جيب أن تكون متضمنة يف مفهوم املركب األمين 

فمثال يف أواخر اخلمسينيات وبداية .إلقليمي وأي البلدان جيب أن تستثين أو تلعب فقط دورا هامشيا،ا
بعد ". األغراض السلمية فقط " كانت اهلند ملتزمة بتطوير طاقة نووية من أجل   من القرن العشرين الستينات

ا عظيما لدى اجلارة باكستان وهذا ما سبب قلق" انفجار نووي سلمي" عشر سنوات قامت اهلند مبا يسمى 
وعندما عرب الباكستانيون عن رأيهم بأن القنبلة . اليت بدأت على إثر ذلك برناجمها اخلاص بالسالح النووي

النووية ستضعهم يف طليعة العامل اإلسالمي، هنا أضافوا مستوى ديد آخر لتلك الدول اليت هي يف مواجهة 
، فهل ينبغي ضم باكستان إىل مفهوم الشرق األوسط كنظام إقليمي أمين )إسرائيل(مباشرة مع العامل اإلسالمي 

                                                
1 ) Iver B. Neuman, OP. Cit, P 57. 
2 ) Jean Pascal Zanders, Evolving Global and regional approaches to Arms control and security mechanisms,  
(projects.sipri.se/cbw/ research/global-reg-armscontrol.pdf), P8 
 
 
3 )   Ibid, P9 
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يشري إىل أن هناك حقيقة نفسية لألنظمة اإلقليمية األمنية الفرعية ال ميكن إقصاؤها زاندرس  ؟ هذا املثال حسب
  )1(.يف رسم أمناط العالقات األمنية يف أن تكون إجيابية أو سلبية

ت األمنية تكون متجهة حنو دول أخرى داخل حدود املركب، فإن خمتلف إضافة إىل أن كثافة التفاعال
كما ميكن أن يشمل املركب ). حالة أفغانستان و بورما مثال(املركبات األمنية اإلقليمية تفصل بينها دول عازلة 

ت داخل كما أن العالقا. األمين اإلقليمي بعض الدول الصغرى اليت تكتسب أمهيتها من االحنياز ضمن املركب
إما بتغري توزيع القوة ضمن ) الصني يف مقابل اهلند و باكستان(املركب ميكن أن تتميز بغياب كلي للتوازن 

  )2(.املركب أو بسبب تدخل القوى الكربى
ات الداخلية للمركب ركيواسطة احلتتحدد ب" املركب األمين اإلقليمي" ة إذن التطورات اإلقليمية حسب نظري

إن . املة للقوى الكربى اخلارجية يف اإلقليمات اخلارجية الناجتة عن املنافسة الشركيع احلاألمين بالتقاطع م
أمناط الصداقة  –احلركيات الداخلية توجد أكثر يف اخلطوط الفردية للصداقة والعداوة والالمباالة بني الدول 

دد عرب مالحظة كيف أن ختوف كما أن اخلطوط الفردية لالهتمامات والشؤون األمنية ميكن أن حت –والعداوة 
  –إدراك التهديد  –الدول هو الذي يرسم سياستها اخلارجية وسلوكها العسكري 

                                                
1 )  Ibid. 
2 )  Ibid, PP10-11 
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  .أمناط التحول يف النظام اإلقليمي  :املبحث الثالث
  وفقا لذلك . فالتحول يتخذ مسارات خمتلفة أو منط واحد،  نسقإن حتول األنظمة ال يتم ضمن 

  : ة كالتايلميكن حتديد منط حتول األنظم

إذن . عىن حدوث شيء ما جديد، وان هذا الشيء اجلديد هو عادة نقيض لشيء قدميمب :التحول كبديل) 1
 اعتقدفبعد اية احلرب الباردة . اجلديد حيل حمل األشكال القدمية :التحول نوع هناك فكرة متقطعة عن

حيث رأى األول أن  .ال للحربأن السلم أصبح بدي Fukuyama)(وفوكوياما  Mueller)( مولر كل من
  احتماالت رؤية حرب كربى تتدهور بدرجة كبرية، وأكد الثاين أننا وسط حتول تارخيي كبري حيث أنه 

 كما رأى .فإن شيئا أشبه بالسالم املتواصل أو األبدي سيحدث ،فكرية وتكنولوجية: و ألسباب متنوعة   
 Alain)أما أالن مينيك .حل حمل احلرب بني الدولأن احلرب بني احلضارات ست Huntington)( هانتغنت

Minic) يار السلطة السياسية  ؛تقريبافتوقع حياة أقل أمنا وأمانا عن تلك اليت سادت ألفيةألنه ركز على ا
 Le العصر الوسطي اجلديد  "الذي سوف يتسبب يف ظهور ما أمساه OECDيف دول العامل الثالث و دول 

nouveau moyen âge ."كابالن اأم )(Kaplan  االستقرار النسيب خالل احلرب الباردة فقد رأى بأن
   .)1(الثعوض أو أستبدل بالفوضى القادمة للرتاعات املسلحة يف العامل الث

  ا يسمى باملوجة اجلديدة لإلقليمية على املستوى اإلقليمي ميكن القول أنه بعد اية احلرب الباردة ظهرت م
وبالتايل حل منط  old regionalismلتحل حمل اإلقليمية التقليدية new regionalismأو اإلقليمية اجلديدة 

   السياسية واالقتصادية والثقافية حمل ذاك النمط الذي ساد خالل فترة احلرب الباردة اتيبجديد من التر
  ).املطلب األول(ما قبله  حىتو

  فالقدمي . ضرورة بديل عن الظاهرة القدميةمبعىن أنه ليست كل ظاهرة جديدة هي بال: التحول كإضافة) 2
اتمع املدين : مثال. فليس هناك بالضرورة استبدال ألمناط ومفاهيم قدمية .و اجلديد ميكن أن يتعايشا     

كما أن نسبة هامة من . فقط لهالعاملي ال حيل حمل النشاط السياسي على املستوى الوطين، إنه يكم
ات الدولية طوال العقود املاضية مل تكن ترى أن الواقعية خاطئة ولكن غري النقاشات حول نظريات العالق

لتفسري الواقع  ورات أخرى وأشكال أخرى من العمل الفكرينظو أننا حباجة إىل إضافة م) ناقصة(تامة 
  .)2(الدويل

ىل آخر هو نتيجة مقاربة اإلقليمية احلديثة تبني أن التطور يف مستويات األقلمة وانتقال اإلقليم من مستوى إ
تراكمات لعدة عوامل فكلما متت إضافة عامل أو عوامل أخرى أدى ذلك إىل انتقال اإلقليم من مستوى إىل 

كما أن كل مستوى هو يف حد ذاته إضافة للمستوى الذي يسبقه حىت الوصول إىل أعلى مستويات . آخر
  ).املطلب الثاين("اإلقليم -الدولة " األقلمة 

                                                
1 )   K. J. Holsti, OP. Cit, PP12-13. 
2 )   Ibid, P14. 
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و روبرت ) Peter Haas(بيتر هاس ، (Finnemore)فينمور  يرى كل من: راك جديدالتحول كـإد) 3
أن هناك طريقة للتحول تبدأ من الدولة أو املستوى الفردي أمسوها نظرية  )Robert Keohane( كيوهان
السياسة اخلارجية تعريف  ، فهذه النظرية تركز على الطرق اليت يعيد ا صانعوLearning Theoryالتعلم 

مصاحل واهتمامات الدولة كنتيجة للتعلم الذي يكتسب من خالل املشاركة يف املنظمات الدولية 
". التحول يكون يف كيف يفكر الناس يف مصاحلهم" فحسب تعبري كيوهان فإن  )1(.واجلماعات املعرفية

، وعلى فالتحول ليس بالضرورة أن ميس الوحدة ولكن األهم هو حتول نظرتنا وإدراكنا لتلك الوحدة
ألننا ال نرى األشياء على حقيقتها ولكن نراها " أساس هذا التحول يف اإلدراك الذي هو عملية ذهنية 

هذا التحول .يتم التحول يف السلوك ويف منط العالقات" حسب الصورة اليت يرمسها ذهننا لتلك األشياء 
إن . ليس هو التوازن املرغوب فيه "لسائدالتوازن ا"ن هذا أالتوازن أو اإلدراك بالذايت ينتج رمبا عن فقدان 

املطلب (جل البحث عن توازنات جديدة أو إعادة التوازنات املفقودة أهذا النمط من التحول يكون من 
   ).الثالث

                                                
1 )   Ibid. 
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  .من اإلقليمية التقليدية إىل اإلقليمية احلديثة: التحوالت البنيوية  :األولاملطلب 

  :)1(للنظام العاملي  تعددةويات املتؤثر و تتأثر باملستاألقلمة إن حركية 

، كما أن البنية املتغرية للنظام العاملي توفر جماال للمناورة للفاعلني اإلقليميني: على املستوى الكلي -
  .يف حد ذاا متثل تغيريا بنيويا باجتاه تعددية األطراف األقلمةعملية 

يؤثر على سلوك األقاليم األخرى،  إن سلوك إقليم واحد: إقليمية-على مستوى العالقات البني -
  :فقد كـانت اإلقليمية األوروبية مبثـابـة احملفز املثري باجتاه تقليم شامل وذلك بتقدميها طريقتني خمتلفتني

  ".منوذج" ترقية اإلقليمية من حيث توفري : طريقة إجيابية -

محاية (ديد محائي ) وبيةأي اإلقليمية األور(بالتأليب ضد اإلقليمية بتشكيلها : طريقة سلبية -
  .ضد املناطق األخرى) ركيةمج

األقاليم يف حد ذاا متثل مناطق إما للتنافس أو التقارب بني : البنية الداخلية لإلقليم الواحد -
فإذا كان االجتاه العام يف منطقة جغرافية معينة هو التقارب بني املصاحل ميكن أن نتكلم عن  ."املصاحل الوطنية "

فاعل إقليمي، فعلى الرغم من أن اإلقليم يصبح فاعال بطريقة بطيئة فإن الدول القومية تعتربه منطيا بروز 
  ".املصاحل الوطنية "كمجال ميكنها أن تطور فيه ما يسمى 

هي اليت أدت إىل ) التغري البنيوي العاملي و العوملة(إن التغريات اليت حدثت على املستوى الكلي 
قليمية يسمى اإلقليمية اجلديدة أو اإلقليمية املفتوحة بعد عقود من سيادة ما أصبح ظهور نوع جديد من اإل

  .يعرف اآلن باإلقليمية التقليدية
ميكن تتبع أصوهلا حىت الوصول إىل العديد من و لديها جذور أقدم من الدولة الوطنية  :اإلقليمية التقليدية     

كبديل عن الدولة  18صور الوسطى، وكانت قد اعتربت يف القرن األنظمة السياسية الصغرية يف أوروبا يف الع
  :)3(مراحلإلقليمية التقليدية أربع ا عرفتو قد  .)2(الوطنية
  تعكس التقديرات األولية لإلنشاءات اإلقليمية السيادة العسكرية أو ممتلكات: اإلقليمية العسكرية -1

رة على األراضي اليت كانت ذات منفعة اقتصادية إقليمية إستراتيجية مجعت معا بواسطة العنف بغية السيط
لقد كانت اإلمرباطوريات القارية هي معيار . أو نظرا فقط لوجود الرغبة يف توسيع نطاق السلطة واحلكم

  .ونيةياإلنشاءات السياسية إىل غاية احلروب النابول
  :  املشاريع اإلقليمية هذه لقد كانت
  .بـالقـوة مفروضة) 1

                                                
1 )   Bjorn Hettne, op.cit. 
 
2 )  Noralv veggeland, Neo- regionalism : planning for devolution, democracy and development, 
(domino2.hil.no/web/forskning.nsf/0/4073e9553a7113b5c1256c7e0034ad29/$FILE/Forskningsrapport%205220
00.pdf), P 1 
3 )  Rodrigo Taveres, OP. Cit, P19 
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    .سيطرة قـرار جمموعـة حمدودة من النـاس واقعـة حتت)  2
  .يف مدينة واحدة هي قلب احلكم السياسي متمركزة) 3
  .معترف ا من طرف الشعوب املغزوة غري) 4
  ).األعداء-هم /حنن(خارج -بآليات داخل مقيدة) 5

يا أو ممتلكات اإلسكندر اإلمرباطورية الرومانية، إمرباطورية كني الصينية، إحتاد كاملار يف اسكندناف :مثال ذلك
  .كل هذه النماذج تشكل أمثلة عملية مثينة عن اإلنشاءات اإلقليمية العسكرية .األكرب

لقد أدت الثورة الصناعية واإلجنازات التكنولوجية املرتبطة ا إىل : اإلقليمية يف القرن التاسع عشر -2
عالقات جتارية بني الوحدات السياسية تسويق البضائع خارج احلدود القومية كما أصبح باإلمكان نسج 

اإلحتاد اجلمركي بني السويد  :الزمينعدة إحتادات مجركية يف هذا اإلطار  مثال ازدهرت في أروباف. املختلفة
  والنرويج

فقت هذه تحيث أ 1865، اإلحتاد النقدي الالتيين بني فرنسا، إيطاليا، سويسرا وبلجيكا يف 1874-1900 
أما خارج أروبا فقد ألفت كل من بريطانيا و اهلند والصني كتلة . قاييس عملتهاالـدول على تـوحيد م

  .1880جتارية يف آسيا قبل 
فقد برزت إىل الوجود عدة حتالفات  ة واألمنية وراء اإلقليميةيف هذه املرحلة الثانية مل تغب الدوافع العسكري

  .احللف الثالثي يف أروبا و كاحللف املقدس عسكرية  
العصر املزدهر للسوق املنظمة ذاتيا والتحرير الدويل والتجارة احلرة وصل : احلرب العاملية األوىل بعد -3

: كان هذا نتيجة اقتران عدة عوامل داخلية وخارجية .إىل ايته يف فترة ما بعد احلرب العاملية األوىل
أدت إىل تدهور  1931يف  )Pound(واية قاعدة معيار الذهب للباوند  1873فالركود الكبري يف 

كما أن قيام احلرب العاملية األوىل أوقف اجتاه . االستقرار االقتصادي املركزي املنظم من طرف بريطانيا
 1929أخريا فإن االيار املايل األمريكي يف . االعتماد املتبادل وأنعش عدم الثقة وأحيا الشعارات الوطنية

  .شرينياتأضعف االنتعاش االقتصادي الذي بدأ يف الع
إن تأثري هذه العوامل على التكامل اإلقليمي كان أكثر وضوحا يف نوع التراتيب اإلقليمية، اليت أصبحت ذات 

، فنلندا، غاالقتصادية اليت ربطت بلجيكا، الدامنارك، لوكسمبور اتيبالترمثل . طبيعة متييزية، تفضيلية ومحائية
  .السويد، النرويج و هولندا يف الثالثينات

هذه الفترة املتميزة باحلرب الباردة ونظام األمن : الستينات–عد احلرب العاملية الثانية ب -4
  .اجلماعي اسد يف األمم املتحدة تركت بصماا على التوجهات اإلقليمية يف كل أحناء العامل

قد شهدت الفترة إن أكرب موجة من جيشان اإلقليمية يف هذه الفترة حدثت يف جمال السياسة العليا واألمن، فل
 وميثاق ريو إنشاء حلف وارسو وجمموعة حلف مشال األطلسي و انبثاق منظمة جنوب شرق آسيا 1945من 

تعكس وهي إنشاءات إقليمية ANZUS – CENTO – SEATO ، وإعادة تشكيل منظمة الدول األمريكية
  .كلها نظام احلرب الباردة
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جملس أوروبا واتمع األورويب : تكونت هيئات مثلولقد نشطت اإلقليمية خاصة يف غريب أوروبا حيث 
  .للفحم والصلب

ولقد حسبت اإلقليمية على اعتبارات شاملة وظيفية، ولو أن هذه احلركة ارتبطت باجلد يف طلب املزايا 
  .الثانيةالسياسية والعسكرية اليت كانت الطابع املميز والقوة الدافعة وراء االجتاهات اإلقليمية بعد احلرب العاملية 

إن السياسات االقتصادية ) Telo( "تيلو" اإلقليمية خـارج أوروبـا مل تكن هلا أي نتائج ملموسة فكما الحظ
املنغلقة، املؤسساتية الضعيفة جدا، املرياث االستعماري، وثقل التخلف كلها عوامل تفسر الفشل أو التأثري 

ارية يف أفريقيا، أمريكا الشمالية وأمريكا جتلق مناطق فاحملاوالت خل )1("اهلامشي هلذه املوجة من اإلقليمية 
  فاالتفاقيات التجارية اإلقليمية يف هذه الفترة مل تكن ال كثرية العدد  .الالتينية كلها باءت بالفشل

كانت ، االقتصاد التجاري األكرب، و أحد األسباب الرئيسية لذلك هو أن الواليات املتحدة، و ال ناجحة
لقد كانت الواليات املتحدة تعترب املبادرات اإلقليمية مبثابة انتقاص من قيمة التحرير . لإلقليمية فلسفيا معارضة

إقليمية و تناصر التجارة احلرة من خالل - لذا كانت تتخذ مواقف جتارية ضد. التجاري املتعدد األطراف
االقتصادية األوروبية القى دعما ومع ذلك فان إنشاء اجلماعة  (GATT)االتفاقية العامة للتعريفة و التجارة 

  .أمريكيا ألن الواليات املتحدة كانت ترى يف أروبا غربية متحدة كرادع فعال ضد التهديد السوفييت املتنامي
خالل التسعينيـات عـادت اإلقليمية بقوة بـاسم اإلقليمية اجلديدة أو املوجة الثـانية من اإلقليمية           

وضع أعضـاء اجلمـاعة األوروبية خمططـات  حيث 1986-1987ا األوىل إىل اليت يرجع البعض بدايا
-1988يف هذا السياق كانت نقطة التحول هي سنة . 1992للسوق الوحدة لتكون جاهزة قبل حلول سنة 

سنة من  40عندما أقـامت الواليـات املتحدة منطقة التجـارة احلـرة مع كندا وختلت عن  1989
  .)2(ملبدأ التكامل اإلقليميارضة الشديدة املع

الذي استعمل ألول مرة من طرف نورمان باملر -ديثةيشري مفهوم اإلقليمية احل :اإلقليمية احلديثة     
Norman Palmer) ( حتول إقليم معني من عدم جتانس نسيب إىل جتانس متزايد فيما يتعلق "إىل-1991سنة

إن التقارب . )3("ألمين، السياسات االقتصادية واألنظمة السياسيةالبعد الثقايف، البعد ا: بعدد من األبعاد خاصة
أو عملية موجهة سياسيا أو االثنني ) تطور طبيعي(على مستوى هذه األبعاد األربعة قد يكون عملية طبيعية 

  .معا
ليت تكون عادة عادة ما تأخذ الثقافة زمنا طويال كي تتغري، لكن ما يهم هنا هي الثقافة املشتركة ا: البعد الثقايف

  .عرب وطنية خاصة وأن احلدود القومية يف حاالت كثرية ما هي إال تقسيمات اصطناعية ملنطقة ثقافية كربى
إىل  Security Complexeإن العامل احلاسم هنا هو حتول النظام األمين من املركب األمين : البعد األمين

  .Security Community اجلماعة األمنية

                                                
1 )  Ibid 
2 )   Dilip das, regionalism in globalizing world: an Asia- pacific perspective, 
(www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/working papers/2001/wp8001.pdf/), p21 
 
3 )   Bjorn Hettne, OP. Cit. 
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التغري يف هذين البعدين يعين بطريقة منطية السري باجتاه االنفتاح : صادية واألنظمة السياسيةالسياسات االقت
  ).النظام السياسي(والدمقرطة ) السياسة االقتصادية(االقتصادي 

فاملذهب السياسي لإلقليمية اجلديدة كما هو حادث يف املناقشات األكادميية األوروبية يعين تالزم لثالثة 
  :  )1(مبادئ

  )اجلانب السياسي(الالمركزية وترسيخ الدميقراطية  -
  )اجلانب االقتصادي(متاسك ومنافسة متزنة -
 )احلقوق(اعتراف باملساواة واهلويات التارخيية والثقافية والعرقية -
وكذا ثنية الثقافية التقليدية إذن نتخذ احلداثة كنقطة بداية هلا، وتأخذ اإلقليم حبدوده اال اإلقليمية احلديثةف

فهي تتصور اإلقليم كوسيلة للدميقراطية وبلوغ . حدوده الوظيفية احملددة بشكل رئيسي بالنظام االقتصادي
أعلى مستوى من املشاركة و كوسيلة لتطوير التخطيط وصناعة القرار يف السياسة اإلقليمية والعاملية وكذا 

وظيفيا تمع حضري بال شكال "احلديثة يأخذ  تطوير الشبكات االقتصادية، فالنظام اإلقليمي يف ظل اإلقليمية
فالتأكيد هنا يكون حول إمكانية أن تتغلب املعلومات اجلديدة وتكنولوجيا . )2("تقنية عالية يحدود و ذ

  .م الدولة الوطنيةقلياالتصال على البعد أو املسافة كحاجز أمام حتول وت
ال ميكن اعتبار اإلقليمية كحركة سياسية قائمة على  ابتداء من التسعينيات)  " J.H.Mittlman )1996يقـول  

ا جتسد باألحرى تركز التنافس إ. إقليم حمدود الوجود والثقافة كما كان وضع اإلقليمية يف الثالثينيات
   Inter-regionalإقليمية  –بنيالسياسي واالقتصادي يف االقتصاد العاملي بالتنوع يف التيارات ال

   .)Intra–regional ")3 إقليمية- ضمنو ال
ـور ختطيطي وتنظيمي ومظهر تطويـري للتكامل نظهـذا هـو املفهـوم املعطى لإلقليميـة احلديثة كم

  .االقتصادي
  : على عدة أصعدة ثتحد اليتكان بسبب التغريات  ةإن هذا االنتقال من اإلقليمية التقليدية إىل احلديث

  .العالقة بني السلم و اإلقليمية -اهلوية -الجتاها –التغطية  –احملفزات  –الفاعل  –السياق   
) الثنائية القطبية(إن اإلقليمية التقليدية يف دورا األخرية كانت قد نشأت يف سياق احلرب الباردة : السياق) 1

لكن احلديثة أخذت شكلها ضمن نظام عاملي متعدد األقطاب، فاإلقليمية احلديثة وتعددية األطراف وجهـان 
أشبـاه "لم تكن اإلقليمية احلديثـة متوافقة أبـدا مع نظـام احلرب البـاردة ذلك أن ف . حدةلعملة وا

. يف نظـام احلرب البـاردة كانت ترتع حنو إعادة إنتاج الثنائية القطبية داخلها» quasi-regionsاألقـاليم 
  .)4(ـا منها يف شرق آسياو الزالت بقـاي 1989فاإلقليمية التقليدية كانت أكثر وضوحا يف أوروبا قبل 

خبالف اإلنشاءات اإلقليمية السابقة اليت كانت بقيادة الدولة، فإن املشروعات اإلقليمية احلديثة : الفاعل) 2
 .تقودها جمموعة عريضة من الفاعلني املختلفني من الفاعل الفردي إىل اجلماعة ومن الفاعل احمللي إىل العاملي

                                                
1 )   Noral Veggeland, OP. Cit, P3  
2 )   Ibid. 
3 )   Ibid. 
4 )  Bjorn Hettne, OP. Cit. 
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ختص فقط العالقات بني الدول لكن اإلقليمية اجلديدة تشكل جزء من حتول  لقد كانت اإلقليمية التقليدية
أصبحت فاعال ) مؤسسات، منظمات وحركات من أمناط خمتلفة(بنيوي عاملي حيث أن الفاعلني غري الدولة 

  .نشيطا يعمل على عدة مستويات من النظام العاملي
غري أن اإلقليمية ...) أمنية، اقتصادية،(يف أهدافها كانت اإلقليمية التقليدية واضحة و حمددة : احملفزات) 3

اجلديدة هي عملية متعددة األبعاد وأكثر مشولية بطبيعتها حيث تقوم على أسس أمنية واقتصادية واجتماعية 
اإلقليمية مل تعد حمصورة ضمن نطاق قضايا حمدودة أو جمموعة أهداف أمنية واقتصادية ضيقة ... وبيئية، 

محاية البيئة، محاية حقوق : خر الثمانينات اإلقليمية بني الدول املتطورة مشلت قائمة قضايا واسعةفمع أوا. نسبيا
  )1(.من هذه املسائل يتطلب تغيريا يف فهم مبدأ السيادة اإن كثري... اإلنسان،  إدارة تدفق الالجئني،

االقتصادية، فـإن اجلديدة توصف  إذا كـانت اإلقليمية التقليديـة منغلقة ومحـائية بالتعبريات: التغطية) 4
مبعىن االقتصاد العاملي القـائم على االعتماد  )Open regionalismاإلقليمية املفتوحة (غـالبـا باملفتوحة 

النامية أو  تالصناعية أو االقتصاديا تفاالتفاقيات التجارية اإلقليمية مل تعد مقتصرة بني االقتصاديا. املتبـادل
الصناعية و النامية  تفاإلقليمية اجلديدة معروفة بالصالت املتقاطعة بني االقتصاديا. تجاورةامل تبني االقتصاديا

كما أا ليست ). األبيك( بعض احلاالت هي بني قارية يفف، وليست حمدودة على االقتصاديات املتجاورة
و أن منح درجـة معينة و لـ، ة فيمكن أن يكـون هناك بلد عضو يف أكثر من اتفاقية جتارية إقليميةاقصائي

  .من املعاملة التفضيلية للبلدان ضمن إقليم معني مازالت فكرة قائمة يف ظل اإلقليمية املفتوحة

" األعلى"مل تعد األقاليم تفرض من فوق تلبية ألوامر بنيوية ثابتة، فاإلقليمية التقليدية نشأت من : االجتاه - )5
العمل اإلنساين واملمارسات االجتماعية من خالل إعادة تعريف لكن احلديثة هي عملية تتشكل عفويا بواسطة 

حيث أصبحت الدول املكونة لإلقليم تدرك احلاجة إىل التعاون ملواجهة . )2(متواصلة للعمليات واملصاحل
هذا التحول العاملي ما دامت معظم  ضدالتحديات العاملية اجلديدة وأصبحت اإلقليمية مبثابة وسيلة كفاح 

  قد إىل القدرة الدول تفت
  .على املستوى الوطين) مواجهة حتديات العوملة(و الوسائل إلدارة هكذا مهمة 

ضمن اإلقليمية التقليدية كان بناء اإلقليمية اهلوياتية يتجسد : Identity regionalismاإلقليمية اهلوياتية  - )6
ـالل اجلهـات السياسية أو من خ) أوروبـا(من خـالل دفاع عسكري مجاعي ضد التهديدات اخلارجية 

 عدةاتية يف العامل الثالث يف يفقد عرب عن اإلقليمية اهلو). العامل الثالث(القوى العظمى  املشتركة ضد تدخالت
آسيوية لسوكارنو و رو اليت - والقومية العربية لعبد الناصر، القومية األفريقية، األفر: مفاهيم جهوية مثل

" فكل هذه التصورات اهلوياتية كانت تعكس . تعمار والقـوى الكربىكـانت مبثـابة رد فعل على االس

                                                
  ).السيادة اجلماعية(االنتقال من السيادة املوحدة إىل ما أصبح يعرف بالسيادة املشتركة )  1

2 )   Rodrigo Taveres, OP. Cit, P23 
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فوجود اجلماعة هو الذي . ا تعكس قيم مشتركة و التزام بالتنشئة االجتماعيةإ ،بدقة أكثر ."اثالت ثقافيةمت
  .)1(يصنع اهلوية

اب حول القيم السياسية بعاث اإلقليمية اهلوياتية يف الثمانينات مع اإلقليمية احلديثة جاء عن طريق اخلطنا
فعندما انتهت . املشتركة و ليس من إعادة اكتشاف التماثالت الثقافية التقليدية أو إدراك التهديدات اخلارجية

هما على أما معقل حلقوق اإلنسان والدميقراطية ياحلرب الباردة أبرز كل من الناتو و اإلحتاد األورويب نفس
إىل " إعادة االنضمام " كبرية دول أوروبا الشرقية بفكرة االنضمام أو  هذا ما أغرى بدرجة و. اليةرياللب

حىت جملس و .هذه الفكرة أصبحت احلافز األساسي هلذه الدول يف الطموح لعضوية هاتني اموعتني .الغرب
لتعاون يف أمريكا الالتينية أعيد تعريف ا و."اهلوية اخلليجية " التعاون اخلليجي بدأ بالتركيز واحلديث عن 

  .)2(بدال من اهلوية األمريكية الالتينية) اهلوية األمريكية اجلنوبية(اإلقليمي على أساس اجلنوب 
  لقد كانت شرق آسيا املنطقة الكربى األخرى اليت قدمت منوذجا عن اهلوياتية اإلقليمية املؤسسة على القيم 

نظام  –التقشف  –احترام السلطة  –اق القائمة على مبادئ العمل الش" بالقيم اآلسيوية " أو ما يعرف 
فهذه القيم اآلسيوية ال يستند ) حقوق اإلنسان والدميقراطية(واملختلفة عن القيم اللبريالية ... أخالقي اجتماعي،

  عليها فقط لتفسري الدينامية االقتصادية لشرق آسيا ولكن أيضا للتأكيد على إمكانية قيام منوذج اقتصادي 
  .وذج الغريبو سياسي بديل للنم

ضمن اإلقليمية التقليدية كانت الدراسات الكالسيكية : من حيث تفسري الترابط بني اإلقليمية والسلم -7
قد ركزت على فرص السالم احملتملة املدعمة من قبل الفاعلني ) ش، متراين، روسات، نايتكارل دو(

املنظمات االقتصادية اإلقليمية ) دوتش(، اجلماعات األمنية )متراين(املؤسسات الوظيفية : اإلقليميني مثل
بيات جاءت يف جو أكادميي كانت دوألن هذه األ). ناي(الصغرية و املنظمات السياسية اإلقليمية الكبرية 

  .)3(السيادة والفوضى واألمن: تطغى عليه الواقعية فقد فسرت هي األخرى العامل من خالل مفاهيم الواقعية

نظرة الليربالية يف الربط بني اإلقليمية والسلم سواء من خالل الربط بني التجارة مع اإلقليمية اجلديدة طغت ال
  peace Zone of ظهرت إىل الوجود ما يسمى مبناطق السالمحيث .والسلم أو من خالل نظرية السلم الدميقراطي

سلمية فيما منطقة جغرافية حتافظ فيها جمموعة من الدول على عالقات "  Kacowitz اليت هي حسب تعريف 
حسب  )5("راطيات احلديثة والغنية اقتصاديااملنطقة اليت يمن عليها الدميق" أو هي  )4("بينها لفترة زمنية معينة 

  . Singer Wildavskyتعريف 

  

                                                
1 )  Amitav Acharya, regionalism and the emerging world order; sovereignty, autonomy, identity,          
(www.cpdsindia.org/asiapacific/regionalism.htm.) 
 
2 )   Ibid. 
3 )   Rodrigo Tavares, OP. Cit, P22 
4 )   Ibid, P23 
5 )   Ibid. 

http://www.cpdsindia.org/asiapacific/regionalism.htm
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  : )1(طبيعة املوجة اجلديدة من اإلقليمية-8
العميقة إىل أبعد من  تذهب خمططات التكامل اإلقليمي: ترتيبات تكاملية عميقة وأخرى سطحية -     

التعريفة اجلمركية والقيود الكمية، حيث تستلزم هذه  :التحرر من اإلجراءات القانونية احلدودية مثل
املخططات انفتاح أكثر ألسواق اإلنتاج واخلدمات أمام املنافسة الدولية وذلك بإزالة احلواجز التنظيمية القانونية 

يستدعي تعديل القوانني واللوائح التنظيمية واملمارسات والسياسات اليت  واملالية أمام الشركات األجنبية، مما
معظم خطط التكامل العميقة هذه موجودة يف أوروبا ". شؤون داخلية حمضة " هي بالنسبة لكثري من الدول 

التفاقية التجارية ، ويف منوذج العالقات االقتصادية الوثيقة بني أستراليا و نيوزلندا اسدة يف ا)اإلحتاد األورويب(
ANZCERTA )The Australi-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement( 

قة على معظم التجارة النيوزلندية، فهذه االتفاقية مطب-االتفاقية التجارية لتقوية العالقات االقتصادية األسترالية
 اواضح اتضمن كذلك التزامتاملنتجات الصناعية، كما  إضافة إىل جتارة معفاة من الرسوم اجلمركية يفالغذائية 

لتنسيق بني اللوائح التنظيمية االعتيادية واللوائح األخرى اليت قد تعيق التجارة وأيضا العمل على حتقيق التوافق با
  .بني قوانني العمل واملمارسات التنظيمية

وسري، وكذا اخلطط اإلقليمية القدمية املنبعثة يف أما أغلب املخططات اإلقليمية احلديثة األخرى مثل النافتا، مرك
فهذه املخططات حمدودة مبدئيا . أمريكا الالتينية و أفريقيا فهي عبارة عن تكامل أو اندماج سطحي وبطيء

ففي النافتا مثال لن يتم هذا التحرير حىت سنة .بتحرير القيود التعريفية والكمية على فترات انتقالية طويلة
2009.  

فيما خيص حجم التجارة يتفوق غرب أوروبا على كل اآلخرين، فقد : التكاملية اإلقليمية اتيبالترحجم  -
 100(التكاملية اإلقليمية يف العامل  اتيببدراسة كل التر) Panagariya )1993و  De Meloقام كل من 

من  %4على األقل  الناجحة وهو أن يكون حجم التجارة بني دول الترتيب اتيبوحددا معيارا للتر) ترتيب
ذا املعيار وجدا أن اإلحتاد األورويب والنافتا مها فقط . جمموع صادرات األعضاء الكلية بشكل متواصل

  .اإلقليمية احلديثة اهليمنة هي ألوروبا و أمريكا الشماليةإطار  األكثر أمهية، إذن يف تيبانالتر
نه كيان جغرايف أة الذي ينظر إىل اإلقليم على يديإن التحول حدث إذن من منظور اإلقليمية التقل      

-مركزية(حيث يمن الدولة ) النظريات اللبريالية(يستهدف حتقيق التكامل من خالل إنشاء منظمات إقليمية 
إىل منظور ) الواقعية اجلديدة(على هذه العملية ) مواجهة ديد خارجي(املشكل -ضمن مقاربة حل) الدولة

ال تشترك بالضرورة يف حدود  -نه شبكة تفاعل بني جمموعة دولأيت تنظر إىل اإلقليم على ديثة الاإلقليمية احل
  ري الدولة غود ها جمموعة واسعة من الفاعلني جتمعها قضايا مشتركة وتق) عالقات بني قارية( -جغرافية

تماعية و العمل من خالل إعادة تعرف متواصلة للمصاحل و اهلويات و من خالل املمارسات االج) الشمولية( 
 ). البنائية(اإلنساين 

  :و ميكن تلخيص هذا الربط بني هذا املطلب و مقتربات الدراسة السابقة كالتايل
                                                
1 )   Richard E. Baldwin, A Domino theory of regionalism, 
(http://hei.unige.ch/~baldwin/AcademicPapers/AcademicPaperFiles/dom_old.pdf), PP7-9. 
 

http://hei.unige.ch/~baldwin/AcademicPapers/AcademicPaperFiles/dom_old.pdf
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  "داخلي-خارجي"مقترب                                                  "خارجي–داخل "مقترب                
  

  
  ةـــــــــــلتقليـــديـا     ةيــــاإلقليم                

  
  
  
  
  

  ديثـــــــةــاحل     يةـيمــــــلــاإلق                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

إلقليما  

 الواقعة الجدیدة اللبیرالیة

نائیـــةالب  الشمولیة 
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  .اإلقليم-من املنطقة اإلقليمية إىل الدولة: األقلمة حالة تطور مستويات: املطلب الثاين 
األقاليم NRA New       (Regionalism Approach(ةربة اإلقليمية احلديثاربته املسماة مقا مقيف Bjorn Hettneقسم 

  : )1( إىل ثالثة أقسام
يترجم هذا  دوق، و هي أقاليم مستقرة سياسياً و ديناميكية اقتصادياً: core regionsاألقاليم املركزية ) 1

مع ذلك فهي - أي هذه األقاليم–لكنها ،  االستقرار و هذه الديناميكية يف شكل منظمة سياسية وقد ال يترجم
، أروبا: أقاليم مركزية يف العامل ةهناك ثالث). خارج مناطقهم (منظمة بشكل يسمح هلا مبراقبة بقية العامل 

  .شرق آسيا، أمريكا الشمالية
أما أمريكا الشمالية و شرق آسيا فهما قوتان اقتصاديتان لكن . حيث أن أروبا تطمح إىل بناء منظمة سياسية

  .قران إىل نظام سياسي إقليمي حىت اآلنيفت
هي أقاليم جدا قريبة من األقاليم املركزية حيث تتعاون فيما : intermediate regionsاألقاليم الوسطية )  2

مبعىن أا بنيويا قريبة من . التطور االقتصادي و االستقرار السياسي":  اإلقليم املركزي"بينها حسب معيار 
هذه األقاليم . سرعة اندماجها تتوقف على قدراا و على رغبة املركز. ة حتضري لتندمج فيهاملركز و هي يف حال

  :الوسطية هي
  .فهي تقف يف الصف األول طوعا بانتظار االنضمام إىل االحتاد األوريب: وسط أروبا -
 ". الشمال املتأمرك" هي يف طور التحول لتصبح مبثابة : أمريكا الالتينية و الكارييب -
كلها منجذبة حنو العاصمة     ): أستراليا و نيوزلندا ( جنوب شرق آسيا و أروبا الباسيفيكية  -

 .اليابانية يف الفضاء االقتصادي لشرق آسيا
  . هي أقاليم مضطربة سياسيا و راكدة اقتصاديا: The peripheral regionsاألقاليم اهلامشية )  3

 التراتيب اإلقليمية يف هذه األقاليم هشة. ية التهميشلمتضع حدا لع ب أن تنظم من أجل أنو بالتايل فإا جي
أكثر أمهية من إقامة " التنمية اإلقليمية " و  "   ياألمن اإلقليم" وضعها العام جيعل من مسائل . غري فعالةو

  :هذه األقاليم اهلامشية هي. أقاليم منغلقة على نفسها أساسا يفه، أنظمة جتارية حرة
 ثأغلبية األجزاء هي يف عملية إعادة االندماج يف شكل كومنول :السوفييتمنطقة ما بعد االحتاد  -        

 .الدول املستقلة
للتعاون كانوا  -مهما كان صغريا–حيث فقدت الدول يف هذه املنطقة كل تقليد : منطقة البلقان -

 .فيه اذات مرة قد اشتركو
 .   خارجي كبريتأثري، بنية إقليمية مضطربة: الشرق األوسط -
 .متصدعة أو متفككة و منهارة" دول"البين السيادية املسماة ، يف العديد من البلدان: أفريقيا -
 بسبب احلرب الباردة Regionness"" األقلمةنزعة أو  ةمستوى ضعيف جداً من حال: ب آسياجنو -
 ".اهلند و باكستان " بني القوتني الرئيسيتني ) و أحياناًَ الساخنة ( 

                                                
1)   Bjorn Hettne, op.cit 
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حسب  –" الوحيدة " و الطريقة ، مضطربة و عرضة للحرب، األقاليم اهلامشية هي هامشية ألا راكدة إن
Bjorn Hettne – مبعىن أن تزيد يف ، هلذه األقاليم لكي تصبح أقل هامشية هي أن تصبح أكثر نزعة حنو األقلمة

 ا على خلق املشاكل لألقاليم املركزية الوحيد سيكون قدر نشاطهاو إال فان مصدر . األقلمة مستوياا من
  .)1(و ذلك ما يستدعي التدخل اخلارجي

 نزعة إن درجة. )2(" درجة القدرة اإلقليمية للتعبري عن مصاحل منطقة ناشئة" Regionnessاألقلمة برتعة صد يق
 احمللية هلا تأثري / ية األقلمة ميكن أن تزيد و تنقص تبعا للديناميكية اإلقليمية حيث القوى العاملية كما الوطن

 . و وقع يف هذه احلركة اإلقليمية
األقلمة هي العمليات اليت من خالهلا تتحول منطقة جغرافية من شيء سليب إىل فاعل  نزعة إذن مستويات

مما يعين أن اإلقليم قد يكون إقليما بدرجة ، قادر على التعبري عن مصاحل و اهتمامات اإلقليم قيد التحول، نشيط
  أكرب

فاألقاليم حسب مقاربة اإلقليمية احلديثة ليست ثابتة لكنها تتكون و تتجدد ضمن عملية التحول ، أو أقل
  .العاملي

مثالً التغري من الثنائية إىل . األقلمة نزعة نقص مستوى/ كما أن هناك مؤشرات تؤخذ كدالالت على زيادة  
. األقلمة لإلقليم نزعة مؤشر حاسم على زيادة مستوىاإلقليمية يف طبيعة العالقات بني الدول اإلقليمية هو 

كندا يف ( حيث كانت كل من النافتا و مركسور نتاج وضعية و هي أن األطراف التالية ، أمريكا: مثال ذلك
 ل ألن القوى اإلقليمية أصبحت قلقة من أن تبقى يف الظ) األروغواي يف حالة مركسور / حالة النافتا 

  . تفضل عادة العالقات الثنائية على اإلقليمية) الربازيل  /الواليات املتحدة ( 
اك ثالث مراحل فهن، )نظرية املرحلة ( املنطق التطوري وع من األقلمة تعرف عدة مستويات تعرب عن نرتعة ف

  :)3( لألقلمة
  .وحدة اجتماعية/ اإلقليم يشكل وحدة جغرافية : اإلقليمــي - مرحلة ما قبل -1
 .تشكل القنوات الرمسية و غري الرمسية للتعاون اإلقليمي: األقلمةمرحلة البدء يف عملية  -2
، قدرات مؤسساتية، حيث يبدأ اإلقليم يف الربوز كهوية متميزة :قلمةمرحلة النتائج لعملية األ -3

 .acting subjectأي أن اإلقليم يتحول إىل فاعل عملي ، شرعية
املراحل بشكل دقيق ضمن مخس مستويات هذه  Bjorn Hettneو Fredrik Soderbaumوقد فصل كل من 

 :)4(اإلقليم كما يلي-تبدأ من املنطقة اإلقليمية وتنتهي إىل الدولة
تعين جمموعة من الناس يعيشون ضمن مجاعة حمددة بشكل :   Regional Area املنطقة اإلقليمية)  1

الروابط  الثقافية وة من القيم ن من خالل جمموعيمتحد، معني من املوارد الطبيعية يسيطرون على قدر، جغرايف
  .املشتركة لنظام اجتماعي تشكل عرب التاريخ

                                                
1 ) Ibid. 
2 ) Malin Gunnarsson, op.cit, P 186.   
3 )  Ibid. 
4 )  Bjorn Hettne and Fredrik Soderbaum, op.cit, P15 
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و علمت ) الطبيعية ( حددت باحلدود املادية ، يف هذه املرحلة ميكن التعرف على اإلقليم كوحدة جغرافية
  :باخلصائص االيكولوجية مثل

  .أوروبا من األطلسي إىل األورال -
  .إفريقيا جنوب الصحــــراء -
 .لقارة اهلنديةا هسيا الوسطى أو شبآ -

من أجل أكثر نزعة حنو األقلمة جيب أن متر هذه املنطقة اإلقليمية بتفاعل متزايد و اتصال متكرر بني اجلماعات 
، أصبحت تتحرك حنو نوع من العالقة العرب حملية، بعد أن كانت تعيش كمجموعات منعزلة، اإلنسانية اليت

  .جتماعي إقليمي أو ما يسمى باملركب اإلقليميواليت تتسبب يف خلق نظام ا
االتصاالت االجتماعية و املبادالت املتزايدة بني اموعات : Regional Complex املركب اإلقليمي)  2

إنشاء : مثال ذلك. املنعزلة تؤدي إىل خلق نظام اجتماعي و تسمح بنوع من األقلمة و لو مبستوى منخفض
  .ةم والذي تضمن أيضا ميالد اهلوية األوروبي1200م و 800بني  Latin Christendomالعامل املسيحي الالتيين 

بني اموعات ) أو سلبية /إجيابية و( إن ظهور املركب اإلقليمي يدل على اتساع العالقات العرب احمللية 
  ).اإلقليمية تكون راسخة تارخيياً تاهلويا(اإلنسانية و على التأثري بني الثقافات 

على  ) العصر الوستفايل يف أروبا (  -لبعض الوقت- تدل الدول تؤدي إىل تدعيم األقاليم الوطنية اليتفنشأة 
احلقبة  دكذلك نشأة الدول يف ما بع( األقلمة  نزعة و عادة تعين تدهورا مؤقتا يف مستوى، توجه داخلي أكثر

فالدول احمللية ). يا بعد احلرب العاملية الثانية و يف آسيا و إفريق 19االستعمارية يف أمريكا الالتينية خالل القرن 
و هذا يعين عدم ، يف هذا املستوى حتتكر كل العالقات اخلارجية و حتدد من هو الصديق و من هو العدو

إن العالقات االجتماعية املوجودة يف نظام الدولة الوطنية من احملتمل أن تكون .تشجيع وجود وعي إقليمي
تعاون فشعوب الدول الوطنية املنفصلة من غري احملتمل أن يكون لديها معرفة أكثر عن عدائية و مفتقرة ألي 

عندما ختفف الدول . إذن اهلوية املشتركة جداً ضعيفة و اهلوية اإلقليمية مقموعة، بعضها البعض أو ثقة متبادلة
تصال العرب وطين قد تزيد فإن درجة اال، و تصبح أكثر تفتحا على العالقات اخلارجية" توجهاا الداخلية"من 

  .يف خمتلف ااالت ةإضافي أقلمة: و اليت قد يطلق عليها، ثريبشكل م
وصفه " املركب اإلقليمي"منه، نستطيع يف حالة  اإن اإلقليم مثله مثل النظام الدويل الكبري الذي يشكل جزء

  .بالفوضوي و أن الفاعل الوحيد هي الدول احمللية
   Conflict formation "جمموعة نزاع"اإلقليم يف هذا املستوى يفهم على أنه عبارة عن  ،من الناحية األمنية -

و على  –فيما يتعلق بأمنها  -الذي تكون وحداته معتمدة على بعضها البعض " مركب أمن إقليمي"أو 
هو أروبا Regional Order  املثال التقليدي عن مثل هكذا ترتيب إقليمي . االستقرار الكلي للنظام اإلقليمي

ففي هذا املستوي املتدين من األقلمة كان توازن القوى أو نوع التوافق  الضمان األمين ،القرن التاسع عشر
إذن ميكن بالتايل أن نتكلم يف هذا .  و تعترب هذه آلية أمن بدائية إىل حد ما، الوحيد للدول املشكلة للنظام

فبالنسبة هلذه األخرية فبالرغم . و حىت شرق آسيا، طقة البلقانمن:مثال ذلك اليوم، "إقليم بدائي" املستوى عن 
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إقليم بدائي من ناحية ( االقتصادي العفوي و التلقائي فإن السياسة األمنية بدائية  األقلمةمن املستوى العايل من 
  ).السياسة األمنية 

يس هناك آلية رفاه عرب وطنية مبعىن ل" كفوضى"من ناحية االقتصاد السياسي للنمو ميكن أن يفهم اإلقليم  - 
: العامل الثالث بثنائياته املعروفة: مثال، ميكن أن تضمن األداء لنظام اقتصادي إقليمي ليقوم بوظيفته

ميثل أمناط االعتماد املتبادل االقتصادية اليت متيل ألن تكون استغاللية بدالً من ، التدخل/الوطنية، االقتصاد/التبعية
و خمتلف اإلستراتيجيات لعزل االقتصاديات القومية عن ،احلروب التجارية، مائية العدائيةاحل: أن تكون تعاونية

مع . منه االذي يشكلون جزء) و بالطبع االقتصاد العاملي ( اآلثار السلبية للنظام االقتصادي اإلقليمي الكبري 
ليس هناك إحساس ). اإلقليمي النظام(أم حياولون يف نفس الوقت استغالل الفرص اليت يوفرها النظام ذاته 

قصرية األمد و قائمة ، املبادالت و التفاعالت االقتصادية غري مستقرة". بالركوب يف نفس القارب" مشترك 
   على أساس مصاحل ذاتية عمياء أكثر من قيامها على أساس توقعات جديرة بالثقة كالتبادل االقتصادي

  .و االتصال االجتماعي و الثقة املتبادلة
هذه العالقات تكون ، قليم هنا هو مبثابة نظام اجتماعي يتضمن عالقات عرب حملية بني اموعات اإلنسانيةاإل

  .كما أن العالقات االجتماعية قد تكون عدائية جداً، مركبا أمنيا
: هذا هو املستوى الذي تتطور و تتكثف فيه العملية احلامسة: Regional Societyاتمع اإلقليمي )  3
  تظهر على خمتلف املستويات االجتماعية –ماعدا الدول  –حيث أن عددا من الفاعلني املختلفني ، قلمةاأل

لعدة " توسيع"و "تعميق"ديناميكية هذه العملية ميكن أن توصف بأا . و تتحرك حنو جتاوز الفضاء الوطين
  .أي تقليم متعدد األبعاد، و ثقافية، سياسية، اقتصادية: أبعاد

ومن أجل تقييم ما يناسب منظمة . اإلقليم يعرف بأعضاء املنظمة اإلقليمية، وجود تعاون رمسي منظم يف حالة
  ".   باإلقليم الواقعي" "اإلقليم الرمسي" إقليمية و حتديد إمكانياا املستقبلية جيب ربط 

 state-centricالدولة -كزيةالديناميكية اإلقليمية يهيمن عليها غالباً منطق مر، فمع الدرجات املنخفضة لألقلمة
يتسببان يف ) مها منوذجيان يف هذا املستوى ( لكن االعتماد املتبادل املتزايد و ختفيف حدة التوجه الداخلي 
  األعمال ، األسواق: فاعلـون عرب وطنيون: تفاعل معقد بني كل أنواع الفاعلني خاصة الفاعلني غري الدولة

احلركات ، املنظمات غري احلكومية، شبكات األعمال الدولية، وطنيةالشركات العرب ، و الشركات اخلاصة
، األيديولوجية، املهنية و االحترافية: االجتماعية و أنواع أخرى من الشبكات االجتماعية املشكلة على أساس

  .  جمتمع مدين إقليمي و ا يف خلق اقتصاد إقليمي عرب وطينتساهم كله، روابط إثنية أو دينية
اتمع املدين يف  السوق و ممثلو-من الدولة: واعاعل بني خمتلف األنتمع اإلقليمي يتم بواسطة التفاء اإن بن

 نيلفواعل العرب وطنيون غري احلكوميا، ( Provincial )للسلطات احمللية " اخلارجية تالسياسا"، خمتلف األقاليم
هذا ال . أن يسامهوا بفعالية يف عملية بناء اإلقليمإضافة إىل حقيقة أن الفاعلني اخلارجني ميكن  ،)الدولة غري( 

لكنها متر بإعادة تشكيل كبرية ضمن سياق ، يعين أن ما يعرف بالدول الوطنية سوف تصبح ملغية أو ختتفي
و هذا يعين ، اتمع-السوق-الدولة: و ضمن سياق التفاعل املعقد لعالقات) و ضمن سياق العوملة (  األقلمة

  .ية ينتهي ا األمر كأجزاء شبه مستقلة من جمتمعات سياسية إقليمية أكربأن الدول القوم
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الدولة  -بني الدولة و الفواعل غري –" الواقعي"و"الرمسي"من املهم االعتراف أنّ العالقات و القوى يف اإلقليم
يف سياق العوملة تعكس فالتعدد الكبري لطرق تفاعل السوق و الدولة و اتمع املدين ، ختتلف يف الزمان و املكان

  .تنوع الظروف اجلغرافية و السوسيواقتصادية اليت متت فيها عملية التفاعل
إىل ، هذه املستويات، خمتلفة من األقاليم) Spatial(حتدث يف مستويات جمالية  قلمةاال و ةأبعاد خمتلفة لإلقليمي

  macro-regions) ( ىكرب-مناطق ،)(micro-regionsفرعية-مناطق:متصلة ببعضها البعض اكله، حد كبري
   Sub-nationalختلق إمكانيات للمناطق الفرعية الوطنية ) و عمليات العوملة ( الواسعة  قلمةإنّ عمليات األ

الصغرية و النشيطة اقتصادياً للحصول على مدخل مباشر حنو النظام  ( Transnational)أو املناطق الدولية 
الوطنية و الرأمسال الوطين و أحياناً ميكن أن تكون –ا يكون بتجاوز الدولة االقتصادي األكرب و ذلك غالباً م

  .الدولة الرمسية–هذه املناطق كبديل للدولة أو تقف موقف املعارض اجتاه الدولة و اجتاه إقليمية 
ممرات ، مضلعات النمو، مثلثات النمو، Euro-Regionsاألورو -مناطق: الفرعية-املناطق عنمن األمثلة 

هذه املناطق غالباً ما ) يف آسيا و إفريقيا خاصة ( حدودية -املناطق العرب، التطوير االية تمبادرا، تطويرال
متأثرة بالسوق ، تكون بقيادة القطاع اخلاص، ذات مؤسساتية ضعيفة، تكون مدعمة من طرف الدولة

market-driven ،و الشبكات العرب وطنية ، الدولة - غري لتبدأ من الفواع، لذا فهي تتضمن درجة تفاعل عالية
  ...) ،روابط دينية، شبكات اثنية أو عائلية، الشتات( بني األشخاص 

  ) الفرعية و الكربى ( فإن التنوع الكبري للعمليات على مستويات خمتلفة ، من أجل أكثر نزعة حنو األقلمة
بشكل متبادل و أن تتطور يف اجتاه متماثل و بني الدولة و السوق و ممثلي اتمع املدين ينبغي أن تدعم بعضها 

تزايد و توسع العالقات بني اإلقليم الرمسي و اإلقليم الواقعي . و متكامل و ليس يف اجتاه تنافسي و تباعدي
  . البىن املعرفية و تعميق تدرجيي للثقة و التجاوب املتبادل/ يؤدي إىل مؤسسة اهلياكل

من املتوقع أن تلعب دورا ) وكل من القوي املادية و املعيارية (  ةياملنظمات الرمسية و املؤسسات االجتماع
  .حامساً يف هذه العملية اليت تقود حنو بناء اتمع اإلقليمي

هذا املستوى الرابع يشري إىل العملية اليت بواسطتها يتحول : Regional Communityاجلماعة اإلقليمية )  4
القرار يف إطار العالقة مع جمتمع مدين إقليمي - و بشرعية و يكل صنع اإلقليم إىل فاعل نشيط وية متميزة

تدل اجلماعة اإلقليمية على التقارب و التوافق بني األفكار . متجاوب تقريباً و متجاوزا احلدود القدمية للدولة
  .و بني املنظمات و العمليات ضمن إقليم معني) املتناقضة أحيانا ( اإلقليمية 

أنّ " اجلماعة األمنية"تعين . و قراءاته احلديثة" اجلماعة األمنية " جيب العودة إىل مفهوم ، ألمينمن املنطلق ا
مستوى األقلمة احملقق جيعل من غري املمكن حل الرتاعات بالوسائل العنيفة بني دول اإلقليم أو داخل الدول 

  .املشكلة لإلقليم
و لكن هناك أيضاً آليات ". سوق"ليمي بشكل جمرد إىل ال خيتزل اال اإلق: االقتصادي/من منطلق النمو

  تقابل آثار االستقطاب املالزمة للسوق و تكفل األمن االجتماعي و التوازن / إقليمية اليت ميكن أن توازن 
  .و الرفاه اإلقليمي

  ).نية الزالت هنا يف مرحلتها اجلني) أي اآلليات( هذه اآلليات شبيهة بوظائف الدول السابقة مع أا (
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" اإلقليم الواقعي"و ) مجاعة الدول " ( اإلقليم الرمسي " بعالقة تدعيم متبادل بني " اجلماعة اإلقليمية " تتميز 
  .الذي يلعب فيه اتمع املدين اإلقليمي العرب الوطين دورا فاعالً

  لى تلك املؤسسات و لكنه يعتمد يف النهاية ع" األسفل "دين اإلقليمي عفويـا من قد يظهر اتمع امل
   االتصال االجتماعي، الرفاهية، و املنظومات الرمسية و غري الرمسية اليت تعمل على تسهيـل و تطوير األمن

تظهر هوية مجاعية إقليمية و تتميز  يف هذه املرحلة. و األعمال عرب اإلقليم تاهلويا، املعايري، و تقارب القيم
  . بواسطة عملية التعلم االجتماعينيلثقة املدفوعتاملتبادل و بناء ا العالقات باالئتمان

ليس فقط أهداف و نوايا اآلخرين  -التعلم يزيد يف معرفة "االنتباه إىل أنّ " بارنت"و " أدلر"لقد لفت كل من  
إىل حد أن هذه التفسريات ، و لكن أيضاً يف معرفة تفسري ام للمجتمع و السياسة و االقتصاد و الثقافة –

  .مما يؤدي إىل منو هوية مجاعية إقليمية" ركة بشكل متزايد و تنتشر عرب احلدود القوميةتصبح مشت
م و هذا ا تزدهر و تصبح مسة دائمة لإلقليتفي يف هذه املرحلة بل على العكس فهي غالبا مالفرعية ال خت-املناطق

  .ألوسعالكربى ا-احلدود ضمن املناطق-ما يساهم يف تنوع و تزايد مستوى العالقات عرب
و يساهم كذلك يف تكثيف ، يكون أكثر نشاطا و أكثر قوة، الفرعية يظهر تدرجييا-منط كثيف من املناطق

الفرعية ليس بديل عن -يف هذا املستوى العايل من األقلمة منوذج املناطق. الفرعية املختلفة-العالقات بني املناطق
  .املتبادل الكربى األوسع و لكنه مرتبط ا بطريقة الدعم-املناطق

غالباً انفصال ( فإنّ اخلط الفاصل بني اجلماعات الوطنية املنفصلة ، مع املستويات املتزايدة للجماعة اإلقليمية
ضمن اإلقليم عن أولئك  الذين همداخل اإلقليم خيتفي تدرجييا و يتزايد االختالف و التميز بني ) اصطناعي 

  . قليم أساس التنظيم للعالقات داخل اإلقليم ومع بقية العاملذا املعىن ميكن أن يصبح اإل. خارج اإلقليم
  ) بداية العهد الذهيب للدولة القومية (هذا يدل على التحول اجلذري عما كان عليه العامل يف العهد الوستفايل

. و معرفية، حمددة ذاتيا" بناءات متخيلة "الدول القومية هي إىل درجة ما  شأا شأنفكل األقاليم 
و القيم األساسية ، اهلوية، ناجحة فإا حتتاج إىل درجة معينة من التوافق يف الثقافة األقلمةتكون عملية حىت 
، )ا اإلقليماملكسيك تنضم تدرجييا إىل هذ(مشال أمريكا ، ) (Nordic Regionجمموعة دول الشمال : مثال

  .)على األقل األعضاء املؤسسني ( أمريكا اجلنوبية و أعضاء األسيان 
متشاة " الواقعي"و اإلقليم "الرمسي "العمليات اليت تشكل اإلقليم : Region-Stateاإلقليم  –الدولة )   5

و ميكن أن تكون النتيجة األساسية لتلك . لكن ليست على اإلطالق مماثلة لعمليات تشكيل و بناء الدولة
  . قايففيما خيص اال و التنوع الث ةليدياليت ميكن مقارنتها باإلمرباطوريات التق، إقليم-دولة: العمليات
فاملنطق السياسي للتقليم خمتلف نوعاً ما عن املنطق السياسي . القومية- اإلقليم ختتلف عن الدولة-الدولة 
على توحيد املقاييس ) القومية -كما يف الدولة( فال ميكن أن يدل التجانس ضمن إقليم . القومية- للدولة

لكنه باألحرى يدل على التوافق بني االختالفات يف إطار تعددية ، رقي معنيالثقافية وفقا لنموذج ع
  . فمثل هكذا أقاليم عاملية لكل منها تعريف متعدد اجلوانب و متعدد الثقافات .ثقافية

فالقوة و هيمنة السلطة ، )القومية -كما يف الدولة( ال ميكن هلذه األقاليم أن تقوم على أساس هيمنة السلطة 
  ).اإلمرباطورية السوفيتية(  اداخلي او بالتايل انفجار ان يدال على أن هناك ضغطميكن أ
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سابقاً  –اإلقليم تطور إرادي موعة من اجلماعات القومية السيدة - تشكل الدولة، من منطلق النظام السياسي
كل اجلديد هو باجتاه شكل جديد من الكيان السياسي حيث جتمع السيادة بيد األفضل و حيث أن هذا الش –

املصاحل الوطنية ميكن أن تكون هي السائدة لكن ليس . جوهريا أكثر دميقراطية من األنظمة الدولية األخرى
القرار ليست مركزية لكنها رصت -صناعة، القوة، فإن السلطة، أكثر من ذلك. القومية-كما يف الدولة

أساسا . فوق الوطين/ الكربى- املنطقة  -وطينال -الفرعية-املنطقة–احمللية : كطبقات موزعة على املستويات
  : هذه هي فكرة االحتاد األوريب كما هي ملخصة يف معاهدة ماسترخيت من خالل األعمدة الثالث

  . اندماج السوق)  1
  .األمن اخلارجي)  2
  .األمن الداخلي)  3

الية الرفاه االجتماعي تغطي مع البعد االجتماعي الذي يدل على الشكل األورويب لرأمس ةهذه األعمدة الثالث
  .فعالً الوظائف األساسية جلماعة سياسية منتظمة

داً أن األمر قد يكون بعي، Bjorn Hettneو Fredrik Soderbaumكل من  ديؤك، أما بالنسبة لألقاليم األخرى
حنن :  "يضيفان-أيضا. ق فقد حدثت أشياء أغرب يف التاريخستقبل لكن جيب أن ال يستبعد بشكل مطليف امل

مام بنية حكم القومية املتناقصة ستفتح اال أ-ألن قدرة الدولة، ببساطة. ال نقترح أي إعادة للطريق األورويب
  ".سيلعب دوراً هاماً -ألسباب تارخيية و براغماتية  -املستوى اإلقليمي حيثمتعدد املستويات 

رفض أي منطق عاملي يف إحداث ت) NRA(احلديثة  اإلقليميةسبق أن مقاربة  اكما يتضح من كل م
يف نقل النظم اإلقليمية من مستوى إىل  االجتماعيةالتحول وتركز كلية على العوامل الداخلية و دور القوى 

وميكن  اإلقليميةلتطور النظم  االجتماعيلذا ميكن إدراج تطور مستويات األقلمة ضمن املنظور البنائي . آخر
   :كالتايلتلخيص التطور يف مستويات األقلمة 
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  المجتمع االقليمي                                                       
                                                                              

  
                                               

  
  
   
  

  المركب االقليمي                                                        
                                                                         

  
  
  
  
  

                                                                               المنطقة االقليمية                                                  

 السيادة مساهمة مشتركة
ال مركزية السلطة،القوة، صناعة القرار -  
المصالح الوطنية ليست هي السائدة -  
التوافق بين االختالفات في اطار تعددية ثقافية -  

هوية جماعية إقليمية -  
شرعية و هيكل لصناعة القرار -   
التوافق بين االفكار االقليمية-   
ةجماعة إمني-   

مجتمع مدني إقليمي -   
وطني- اقتصاد اقليمي عبر -   
ظهور فواعل عبر الدولة -   

وحدة اجتماعية  -   
مركب أمني إقليمي -   

وحـدة جغرافيـة  -   

 تطور إرادي لمجموعة الوحدات السياسية

األقلمةنتائج عملية   

األقلمةبدء عملية   

ة          تفاعل متزايد بين الجماعات االنساني  
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  .البحث عن التوازن: التحول يف نظام اإلدراكات:  لب الثالثاملط
ن النظم اإلقليمية ليست جمرد تقسيمات موضوعية وإمنا هي اختيارات تدخل فيها ميكن القول إ

العامة، هلذا السبب فإن التحوالت اإلقليمية ال تشري وعناصر ذاتية على رأسها اإلدراك لدى كل من النخبة 
التفاعل بني الدول األعضاء والبيئة احمليطة، بل تدل كذلك على حدوث تغري يف مدركات  فقط إىل تغري أمناط

إن هذا الوعي اإلقليمي اجلديد يبدو غالبا أنه . كل من النخبة والناس مما يؤدي إىل بروز وعي إقليمي جديد
لة من التوتر النظام وخلق حا" بتوازن " نتيجة اصطدام مع قوى أو ظروف معاكسة تؤدي إىل اإلخالل 

ستعادة ذلك التوازن املفقود أو اليف حماولة " الثابتة " واالضطراب تدفع بأصحاب القرار إىل تغيري معتقدام 
  .البحث عن توازن جديد

يـؤكد بارسونز أن التوازن ال يعين بالضرورة االستقرار بل قد يكون يف إطـار عملية التغري، و هو ما  
النمو، إذ أن النمو ميثل عملية انتقال من نقطة إىل نقطة والذي ميكن التمثيل عليه ب "حرك التوازن املتب" يسمى

وقد حدد ). منو منتظم(أخرى ولكن التوازن يبقى مـا دامت عملية االنتقال قد متت بشكل غري عشوائي 
ظام يعين التوازن بقـاء النظام يعين بقـاء التوازن ألن الن(بارسونز أربعة شروط لبقاء النظم وتعزيز دورهـا 

  : )1()عند بارسونز 
  .قدرة النظام على تأكيد قدرته يف جتديد مناذجه الرئيسية وقيمه و معايريه) 1
  .القدرة على التكيف مع البيئة ومع التغريات اليت جتري فيها) 2

  .القدرة على حتقيق األهداف املوكلة هلذا النظام أو اليت جاء من أجلها) 3
  .وظائف والنظم الفرعية لتشكل كال متماسكا ومتناسقاتكامل خمتلف ال) 4

وكلما فقد أي نظام هذه القدرات نتيجة تطورات عشوائية أوجب عليه إعادة صياغة مفاهيمه وقيمه ومعايريه 
فبعض املتغريات تؤثر يف حالة النظام . وفق املتغريات اجلديدة قصد احملافظة على بقائه و حيويته أي توازنه

ل التوازن فيه مث يعود النظام إىل حالته الطبيعية األوىل، ولكن متغريات أخرى قد حتدث تأثريا وتؤدي الختال
يؤدي إىل حتول اخلصائص العملية للنظام فبدال من أن يعود إىل حالته التوازنية األوىل قد خيلق توازنا جديدا 

  .)2(يكون على مستوى خمتلف ويف ظل ظروف خمتلفة
كذلك ليس توازنا ستاتيكيا لكنه توازن واقعي ديناميكي والذي ) George Liska(كا التوازن عند جورج لس 

يعين حالة من االستقرار النسيب املؤقت الذي قد خيتل حتت تأثري بعض العوامل ممهدا الطريق بذلك أمام ظهور 
  .توازن مؤقت جديد

  : إذا ما توافرت الشروط التاليةميكن أن يكون يف وضع التوازن ) إقليمي( يقول لسكا أن أي تنظيم دويل

                                                
  .100مجس دورويت و روبرت بالستغراف، مرجع سابق، ص )  1
  .املرجع السابق)  2
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أن يكون هناك نوع من التقبل العام من جانب الدول األعضاء للقيود اليت يضعها هذا التنظيم عليهم، أما ) 1
فهي تعين خروجا على  )اإلقليمي( رفض القيود اليت تكون ضرورية لدعم الكيان العام هلذا التنظيم الدويل

  .أوضاع هذا التوازن
هناك تناسب على قدر اإلمكان بني النفوذ الذي متارسه كل دولة يف التنظيم وبني قوا احلقيقية أن يكون ) 2

هذه الفجوة مظهر مهم أي جيب أال تكون هناك فجوة واسعة تفصل بني اعتباري النفوذ والقوة، و وجود 
  .تاللخمن مظاهر اال

كـة يف حتمل املسؤوليــات متوافقـا أن يكون استعداد الـدول األطـراف يف هذا التنظيم للمشـار) 3
  .مع التزاماا الرمسيـة

متفقة ومنسجمة مع االحتياجات العامة اليت  )اإلقليمي( أن تكون الوظائف اليت يقوم ا هذا التنظيم الدويل) 4
  .حتس ا الدول الداخلة فيه

  :لعالقات الدوليةسكا عدة مربرات جتعل من فكرة التوازن أساسا مقبوال لتحليل ايكما يضيف ل
أن كـل الـدول تقريبـا تتبع السيـاسـات اليت تضمن هلا احلصول على أفضل وضع ممكن -

  .فـي إطـار التـوازن الـدولـي القـائـم
إن معظم الدول حتاول اإلبقاء على أوضاع التوازن الدويل الذي يرتكز عليه نظام تعدد الدول، وهي  -     

  .ية للتطور ذا النظام إىل شكل أرقىتفضل استعمال الوسائل السلم

و ميكن أن نستخلص بعضا من مظاهر البحث عن التوازن على املستوى اإلقليمي بعد بروز وعي         
  : إقليمي جديد كما يلي

  : التوازن بني التكامل الوظيفي والتكامل اجلغرايف
 25إىل  15عدد أعضائه من  حتاد األورويب منزاد التوسع الشرقي واجلنويب لال 2004ماي  1يف 

حتاد األورويب ، كما جند كذلك أن كل من بلغاريا، رومانيا، تركيا، كرواتيا تأمل يف االنضمام إىل االاعضو
بعملية  1993معاهدة ماسترخيت  هذه مير اإلحتاد األورويب منذ" ع التوسي" بالتوازي مع عملية  . 2007عام 

  " ق يالتعم "عملية إن . إىل نظام سياسي ناضج وتامي لإلحتاد األورويب تفهم كتحول تدرجي" التعميق" هامة من
وعي إقليمي جديد ( )1(إىل أين ميتد وأين ينتهي؟ :األورويبحتاد ائية االتثري التساؤل حول  هذه "التوسع " و 

هي نقاط انتهاء   مامبعىن) من دول أروبا الشرقية سابقا نتيجة اية احلرب الباردة و طلبات االنضمام املتتالية
عملية (وحدوده اجلغرافية ) عملية التعميق(التكامل لنظامه السياسي فيما خيص حدود اإلحتاد الوظيفية 

  ).التوسع

                                                
1 )   Stephan Stetter, regionalization and conflict transformation in world society,( www. Jhubc. It/ ecpr. 
Bologna.) 
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إن اجلدل حول حدود اإلحتاد األورويب اإلقليمية تظهر يف املناقشات احلالية حول العضوية احملتملة لتركيا يف 
ن احلدود اإلقليمية لإلحتاد هي يف إمكانية عضوية تركيا يقولون إ املشككني فبالنسبة حلجج. اإلحتاد األورويب

قليمية، بوجه خاص إىل احلدود الثقافية والدينية اليت ينظر إليها كفاصل دود غرياإلغالبا ممزوجة باإلشارة إىل احل
يف التكامل اجلغرايف هذه احلجة تقوم على أن التمدد على نطاق واسع . )1(وتركيا" األوروبية " بني الدول 

  . و بالتايل اإلخالل مبسار االحتاد املتوازن سيعيق ومينع مزيد من التكامل الوظيفي

خلق إدراكا  1987لالنضمام إىل اجلماعة األوروبية سنة  -املفاجئ-رمسي الاملغرب  كذلك أن طلبجندكما 
وهذا دف احلفاظ . )2("ت أوروبية هذه الدول ليس" :من املنظور اجلغرايفوذلك رفض هذا الطلب أوروبيا ب

  .على التوازن بني التكامل على املسارين الوظيفي واجلغرايف

  :التوازن بني الذات واآلخر
  :)3(يف العالقات الدولية على افتراضني أساسيني" اآلخر-الذات" تقوم ما يسمى مبقاربة      

  .احلاجة إىل اآلخر لبناء الذات -
  .لبناء اهلوية  Othering)(األخرانية اآلخر السلبية مثل  التركيز األويل على خطابات -

الذي تطور ضده تعريف الذات األوروبية " اآلخر السليب " فقد لعبت تركيا مثال من املنظور التارخيي دور هذا 
مرباطورية نظرا للوجود التركي الطويل يف دول البلقان الغربية والرتاعات املنتظمة بني اإل) إبراز اهلوية األوروبية(

  .العثمانية املسلمة والقوى األوروبية املسيحية
روسيا كذلك لعبت دور هذا األخري السليب بالنسبة لإلحتاد األورويب، فقد استخدمت روسيا من طرف أوروبا 

   .كمرآة مشوهة لبناء هوية ذاتية إجيابية

اإلقليمية بالنسبة هلم وضعية سياسية فقد مثلت ) الدول النامية(بالنسبة للقادمني اجلدد إىل النظام الدويل 
اإلقليمية كأداة حلماية سيادا و استقالهلا عن تدخالت القوى الكربى  ،هذه الدول خارجية مفيدة، فاعتربت

خاصة القوة العظمى، وكوسيلة مجاعية اقتصادية ) الدول الكربى/ حماولة خلق توازن بني الدول النامية (
ففي الوقت الذي كانت فيه أغلب دول آسيا وإفريقيا حتت احلكم االستعماري  .وسياسية لالعتماد على الذات

فإن املنظمات اإلقليمية الكربى يف العامل الثالث كمنظمة الوحدة اإلفريقية وجامعة الدول العربية كانت تعمل 
  )4(.أكثر كأداة لالستقالل الوطين أكثر منها كأداة للتكامل اإلقليمي اإلستراتيجي أو االقتصادي

  :عدم االنضمام/ التوازن بني االنضمام 
إن صدمة متميزة مثل تكامل عميق لكتلة إقليمية حالية ميكن أن يطلق طلبات العضوية من بلدان كانت      

  .إىل وقت قريب سعيدة بأا ليست عضوا يف تلك الكتلة اإلقليمية
                                                
1 )   Ibid. 
2 )   Ibid. 
3 ) Ibid. 
4 )  Amitav Acharya, regionalism and the emerging world order, OP. Cit. 
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بني القوى املضادة للعضوية والقوى  إن موقف حكومة بلد خبصوص العضوية هو نتيجة توازن سياسي يوازي
الشركات اليت تصدر إىل هذه الكتلة : مثال جند أن من بني القوى القريبة من اإلحتاد األورويب.املوالية للعضوية

  .اإلقليمية
، فإن هذا )غري األعضاء(ما أن التكامل العميق املغلق ضمن كتلة هو ضار مبكاسب الشركات غري املشتركة فب

. حتاد األورويبنشاط سياسي مؤيد لالنضمام إىل االعميق املغلق سيشجع املصدرين للمشاركة يف التكامل ال
احلكومة سابقا غري مبالية سياسيا بالعضوية فإن النشاط اإلضايف قد مييل امليزان وجيعل البلد ينضم  تفإذا ما كان
ستزيد ألم اآلن يدفعون مثن األضرار يف  إذا ما توسعت الكتلة فإن التكلفة بالنسبة لغري األعضاء. إىل الكتلة

ا سياسيا أكثر موال لالحتاد سيجذب نشاط) توسع الكتلة(أثر هذه اجلولة الثانية . عدد أكرب من األسواق
عضاء وهذا سيقود بالتايل إىل توسيع الكتلة أكثر، حيث يستلزم التوازن السياسي األغري األورويب يف الدول 

  .)1(يمية موسعةاجلديد كتلة جتارية إقل

  :التوازن بني القيم السائدة و الواقع اجلديد
تؤدي إىل و التغريات اليت تطرأ على القيم السـائدة عـادة مـا تكون نتيجة صدمات تلقاها النظام      

فنظام القيم هو أول نظام . إعادة النظر يف أمناط التفاعالت السائدة والقيم اليت تستند إليهـا هذه التفاعالت
   ).إىل ماذا ننظر(ويتغري منظور األشياء ) كيف ننظر(عندما يتغري إدراك األشياء ) والتراجع(خيضع للمراجعة 

طرح أفكار جديدة أو عودة أفكار قدمية كان يبدو أا آلت إىل الزوال أو أن بعض األفكار كانت  فيتم
هوريات آسيا الوسطى اخلمس فقد طرح البعض فكرة دخول مج. مرفوضة فأصبحت تلقى القبول أو العكس

) أذربيجان، أرمينيا، جورجيا(ودول القوقاز الثالث ) أوزباكستان، طاجكستان، تركمانستان، كازاخستان(
كأطراف جدد يف نظام إقليمي شرق أوسطي ممتد استنادا إىل العالقات املضطردة بينهما وبني عدد من دول 

  .الشرق األوسط خاصة تركيا و إيران وإسرائيل

  : يف النظام اإلقليمي العريب مثال وإثر اهلزائم املتتالية حدث حتول يف نظام القيم أساسا من حيثما أ
أي القبول من حيث املبدأ باالعتراف ا، ومتثلت بداية هذا : التحول يف النظرة إىل إسرائيل) 1

ا لكل دول املنطقة والذي الذي ينص على االعتراف حبدود آمنة ومعترف  242التحول يف قرار جملس األمن 
  .قبلته غالبية الدول العربية

إن العمل الـواقعي املفرط خيلق مفـاهيم جديدة تبدو لفظية، ": املفرطة " االجتـاه إىل الواقعية ) 2
ولكن يف حقيقتهـا تسـاهم يف تشكيل األطر السياسية والفكرية للشعوب، فبعد أن كانت احلرب اخليار 

أن ليس " وسيادة خطاب  .جتاه إسرائيل أصبح السالم اخليار اإلستراتيجي البديل والوحيداإلستراتيجي للعرب ا
  ".يف اإلمكان أحسن مما كان

   
                                                
1 )  Richard E. Baldwin, OP. Cit, P16. 
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مبعىن السري يف ) Telilogic(إن هذه التحوالت اليت تطرأ ميكن القول عامة أن هلا مغزى تليلوجي 
رمبا يظل  ،صعب شيء يف اهلندسة امليكانيكيةالذي هو أ ،فاحلفاظ على التوازن. اجتاه معني و حنو هدف مرسوم

  .مغزى هذه التحوالت
  

يد املطلق فان الفصل التايل نظري للموضوع و دف عدم الوقوع يف التجرحماولة وضع هذا إطار  بعد      
 من مث تتبع و ،موضوعي حسب كل مقترب إبرازها بشكلو حماولة  التركيز على حتليل اآلليات هو فصل

تصنع فامليكانزمات هي اليت  .بشكل منظم و ممنهج حسب افتراضات كل مقاربة نظرية آللياتامسار عمل 
كيفية حدوث  -بشكل بعيد عن العمومية-قاربات و هي اليت يتضح من خالهلا الفروقات الدقيقة بني هده امل

  .التحوالت اإلقليمية
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  .امليكانيزم الدويل: املبحث األول
أنه من املستحيل فهم الديناميكيات اإلقليمية دون " داخلي-خارج"يفترض املنطق الدويل الشامل أو 

  التركيز على السياق الدويل األوسع الذي تكون ضمنه األنظمة اإلقليمية مطوقة بإحكام بقواعد البنية الدولية 
وختضع لتأثري الضغوطات اخلارجية املوجهة حنو اإلقليم املتمثلة  -) ب األولاملطل( الواقعية اجلديدة  آليات-

 ).املطلب الثاين(أساسا يف قوى العوملة 

  

  .القوى الكربى وإعادة توزيع القوة: املطلب األول
قد اليت تعت السياق الذي حتدث فيه األشياء و هو سياق جدا مهم لدى الواقعية اجلديدة والنظام الدويل هيعترب 

 يف حنيلتفسري سلوك الدول تكمن األسباب املباشرة ) الفرد(و الصورة الثانية ) الدولة(يف الصورة األوىل  أنه
بنية النظام الدويل بشكل  فعندما تتغري). النظام الدويل(يف الصورة الثالثة  تكمناألسباب األساسية والعميقة  أن

  .فستكون هناك حتما أوضاع جديدة دراماتيكي
إن بعض . ؤمن الواقعيون اجلدد أن سلوك الدول يتحدد بشكل واسع بواسطة البنية املادية للنظام الدويلي إذن

مستوى املنافسة أو التنافس األمين بني القوى الكربى هو شيء حتمي يف نظر الواقعيني اجلدد، فقد يكون 
رب النظام الدول على أن تتصرف وفق األفراد أحرارا يف تبين خطابات ال واقعية، لكن يف التحليل النهائي جي"

   )1(."قواعد الواقعية أو تواجه خطر الدمار
أي أن البنية تؤثر على . تفاعل الوحدات هو الذي ينشئ البنيةكما أن  ،لفعل الدولة هفالبنية هي قيد و موج

  .الدول والدول تؤثر على البنية
النظام الذي يفسر عادة ليعين العامل (هوم النظام أنه من املمكن تطبيق مف (Mearsheimer)"مرشامير"وقد أكد 

بشكل أكثر دقة وذلك باستعماله لوصف أقاليم ) الواقعيني لدى لتركيزاككل أي النظام الدويل الذي هو حمل 
  )2(.روبا، مشال شرق آسيا، ومشال و جنوب أمريكاومعينة مثل أ

ميكن )املطلب األول من املبحث الثاين(السابق ه يف الفصل يلإو ما سبق الوصول " مرشامير"و بناء على رأي 
من منطلق القوة و ذلك من )كما دوليا(تفسر التحوالت إقليميااجلديدة ميكن أن  القول أن قواعد الواقعية

  ).أي التغريات يف بنية النظام(توزيع القوة اإلقليمية إعادةخالل التركيز على آلييت القوى الكربى و 

                         
1 ) John J. Mearsheimer, A Realist Reply, International Security, (vol 20, n°1, Summer 1995), P91. 
 
2 )  John Mearsheimer, Power and fear in Great Power Politics, in G.O. Mazur, ed., One Hundred Year 
Commemoration to the Life of Hans Morgenthau (1904-2004) (New York: Semenenko Foundation, 2004), P190. 
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I - ا  ي ميكن تناولهالذ و :القوى الكربىا  كبنيةمن خالل اعتبار القوى الكربى حبد ذاأو من خالل تأثريا
  :على البنية اإلقليمية

حسب الواقعية اجلديدة يؤدي إىل إنشاء جمموعات إقليمية اليت غالبا ما )Hegemony()1( قوة مهيمنة وجود-1
نظرية ( لق توازن قوةخلل أن توجد، وذلك تتطور كرد فعل على هذه القوة املهيمنة املوجودة أو من احملتم

كما تلجأ الدول .مع الدولة املهيمنة حمليا أو املهددة )نظرية توازن التهديد( أو توازن ديد) توازن القوة
اللحاق (  الضعيفة اللتماس تسوية إقليمية مع القوة املهيمنة احمللية على أمل أن تتلقى مكافآت خاصة

  .)بالقاطرة

تركز هذه النظرية على توزيع القدرات املادية مثل السكان، الثروة االقتصادية، :ازن القوةنظرية تو-1-1
و تتوقع هذه النظرية أن الدول ستوازن ضد الدولة األقوى، املعرفة على ... املوارد الطبيعية، القوة العسكرية، 

 أن الدول ستتبع دائما أو حىت غالبا نظرية توازن القوة ال تعين .أا ذات التراكم األكرب من املوارد املادية
  .)2("إستراتيجية للبقاء، هو طريقة حملاولة احلفاظ على طريقة احلياة املستقلة للدولة"التوازن هو ف، سلوكا موازنا

السلوك، لكنه االجتاه األقوى للدول الرئيسية يف النظام الدويل أو يف  متاثل/ساقتإن نظرية توازن القوة ال تتوقع إ
  .)3(املوازنة عندما يكون عليهم فعل ذلك /إىل التوازن ءظمة الفرعية اإلقليمية باللجواألن

وليس ضد ) القدرة العسكرية اهلجومية هي التهديد احلقيقي وامللموس(فالقوى الكربى توازن ضد القدرات 
ل متقت بشدة أي إخالل لدوافإن وضع الفوضى الدولية جيعل ) الواقعية اجلديدة(وفق النظرية البنيويةو .النوايا

بتوازن القوة ألن الدول الضعيفة ال ميكن أن تتأكد من أن الدول القوية لن تستعمل قدراا العالية بطريقة ال 
  .الفعل للدولة القوية/ ترضي الدول الضعيفة، هلذا فهي تبحث عن طرق للحد من حرية العمل

مل أن تزيد الدول الضعيفة قدراا تلقوية، فإن من احملو عندما يظهر جليا و وشيكا اخلطر الذي متثله الدول ا
 أن تشكل حتالفات دفاعية، تطور خطط عسكرية مشتركة مع شركائها، أو حىت تبادرو العسكرية اخلاصة،

 

                         
هي دولة هلا من القوة حبيث أا تسيطر على كل الدول األخرى يف النظام، فال توجد دولة لديها " مرشامير"القوة املهيمنة حسب تعريف  ) 1

  .ية ضدها، بل جيب عليها أن تعمل وفق أوامر القوة الرئيسيةالوسائل الضرورية العسكرية واملالية للقيام مبعركة حقيق
ويرى . ملالقوة املهيمنة اإلقليمية هي القوة اليت تسيطر على منطقة جغرافية معينة، أما القوة املهيمنة العاملية فهي تلك اليت تسيطر على العا و

، )Western hemisphere(هي الواليات املتحدة يف مشال وجنوب أمريكا مرشامير أنه يف التاريخ املعاصر القوة اإلقليمية املهيمنة الوحيدة 
لكنها مل  االشتراكيةاليابان اإلمربيالية يف مشال شرق آسيا، فرنسا النابوليونية وأملانيا : رغم وجود قوى أخرى حاولت اهليمنة إقليميا مثل 

  .تنجح

   .John Mearsheimer, Power and fear in Great Power Politics, op.cit  :أنظر  
  

2 )  Kenneth waltz, structural realism after the cold war, International Security, (vol 25, n°1, Summer 

2000),. P38. 

3 )  Ibid, P39.  
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  .)1(ويل ميزان القوة لصاحلهاحباحلرب يف حماولة لت 
، فهو )اإلقليمي(ن النظام الدويل فتوازن القوة ميكن أن يعترب كشرط لتوازن بنيوي يف توزيع القدرات ضم

. وله خاصية مضادة للهيمنة) 2()والتز(على سلوك الوحدات " كقوة تقييد و توجيه"يظهر بطريقة غري منتظرة 
أي التغري ". والتز"فميكانزم توازن القوة سيحافظ على استمرارية النظام ضمن أي نظام دويل فوضوي حسب 

  .ضمن االستمرارية

منذ (ة الشرق آسيوية قبل موجة االندفاع احلالية يقليمختلف اإل هو )خلق التوازن(الة األوىل عن هذه احل لامث
فقد لعبت . الواليات املتحدة ألي تعاون إقليمي جدي يف اإلقليم و ذلك بسبب معارضة )اتيبداية التسعين

، رغم أا )قوة مهيمنة إقليمية(دور املوازن يف شرق آسيا اجتاه الصني ) قوة مهيمنة خارجية(الواليات املتحدة 
  .كقوة موازنة لإلحتاد السوفييت وحلفائه يف شرق أروبا شجعت التكامل اإلقليمي األورويب

أن نظرية توازن القوة رغم أا صحيحة فإا ليست كاملة لذا أتى بنظرية ثانية مكملة  (Walt) "والت"يرى  و 
  .نظرية توازن التهديد أمساها

اليت  لتوازن ضد التهديدات/أن الدول تشكل حتالفات للموازنة "والت"يعتقد :  التهديد نظرية توازن-1-2
إذا ما كانت هذه العناصر ف. امليوالت العدوانية ، القدرات اهلجومية و)3(يكون مصدرها القوة، القربغالبا ما 

إىل هذه ) القوى الرئيسية خاصة(متساوية فإن أي زيادة يف أحد منها جيعل من املمكن أن تنظر الدول األخرى 
 .الزيادة على أا ديد وتبدأ يف البحث عن نوع من احلماية لنفسها

فقبل . إىل أنه ليس من السهل قياس ميزان التهديدات وحتديد أي التهديدات هي أكثر جدية" والت"يشري  و
زية وهذا ألا كانت تواجه احلرب العاملية الثانية مل توازن دول شرق و وسط أروبا بشدة ضد أملانيا النا

فعندما تكون التهديدات منتشرة وغري حمددة فإن الدول . ديدات من بعضها البعض و من اإلحتاد السوفييت
  .)4(ستبقى حمايدة أو ستبين رهاناا بطرق أخرى

احتواء حمل تكاليف تأا تشكل خطرا، فإن الرد املثايل هو ضم بعض الدول لت معينة لكن عندما تبدو دولة
  .هو الرد املفضل على معظم التهديدات )Buck-passing( "حتويل املسؤولية" بالتايل فإن. "الدولة اخلطرة"هذه 

                         
1 )  Stephan M. Walt, keeping the world “off Balance”: self Restraint and U.S Foreign Polity, Ikenberry, ed., 
America Unrivalled, P124. 
      
2 )  Ewan Harrison, Reassessing the Logic of Anarchy: Rationality versus reflexivity, 
(http://www.ciaonet.org/isa/hae01/). 

 

3 )  Stephan M. Walt, keeping the world “off Balance”, op.cit, PP33-34. 

املسافة، فالدول ااورة متثل ديدا أكرب من تلك الدول البعيدة، ويف هذا اإلطار جاء /على إبراز القوة تأفل مع البعدألن القدرة  )   4 
مثل الكتل الكبرية (اليت نرى أن العوامل اجلغرافية ) The stopping power of water" (القوة املعيقة للمياه " بنظرية " مرشامير"

 . أكثر صعوبةجتعل الغزو ) من املياه

http://www.ciaonet.org/isa/hae01/)
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  فإن القوى الرئيسية تفضل أن توازن ضد الدولة  املسؤولية  إليهالتحول و عندما ال تكون هناك أي دولة 

  .هلذه الدول)  Bandwagon(االستسالم أو  اخلضوع ختتاراألكثر ديدا بدال من أن ) أو الدول(
هو خطري حسب    (Bandwagoning) االنضمام إىل الطرف األقوى/كانزم اخلضوع أو اللحاق بالقاطرةفمي

لذلك  ،ألن التحالف مع دولة مهددة يتطلب الثقة يف استمرار نزعتها اخلرية  ألن النوايا ميكن أن تتغري" والت"
ار تشكيل حتالفات دفاعية الحتواء القوة األكثر ديدا بدال من أن حتاول صرف فإن الدول القوية عادة ما ختت
  .هذا التهديد بضم قوا إليها

كمصدر " للنوايا"مع االستمرار يف التركيز على توزيع القوة ركزت نظرية توازن التهديد على تقدمي حتليالت 
  .أن الدول تفضل التوازن على اخلضوع و ،ممكن للتهديد

بني الدول فإن هذه األخرية ستجد " الشكوك"بسبب  ):Bandwagoning(يكانزم اللحاق بالقاطرة م 1-3
 وهو، "اللحاق بالقاطرة"مايعرف مبيكانزم اخليارات  هذه من .نفسها جمربة على القيام خبيارات حمفوفة باملخاطر

باا أقل، فهي تتطلب جمهودا أصغر إا اإلستراتيجية اليت تكون متطل .إستراتيجية أخرى للبقاء تتبعها الدول
 . أخفض بينما تعد مبكافآت ملموسة اوتكاليف

فالدول ميكن أن تأمل بتجنب احلرب بواسطة استرضاء اخلصوم بدال من إعادة التسليح وإعادة االصطفاف 
التوازن إضافة إىل ذلك هناك عديد من الدول مصادرها أو مواردها غري كافية لتحقيق . إلفشال هؤالء اخلصوم

أي إستراتيجية االنضمام إىل ،  )1(فعلى هذه الدول أن تقفز إىل العربة. وال تسمح هلا مبجال أكرب للمناورة
حسب  االنضمام إىل الطرف األكثر ديدا أو خطرا أو، "والتز"حتالف مع اجلهة األقوى حسب  :اجلهة األقوى

  .)2("والت"
ففي  .املكسيك وعضويتها يف النافتاهو منوذج ) حاق بالقوة املهيمنةالل( من األمثلة عن هذا امليكانزم الثالت 

 %68 و عرفت ،%70زادت التجارة بني األعضاء الثالثة بنسبة ) سنوات بعد إنشاء النافتا 5أي ( 1999سنة 
  )3( .من الشركات املكسيكية زيادة يف املبيعات املباشرة

لديها نزعة عالية (األقاليم املعرضة للرتاعات  و الذي يكون أشد وضوحا يف: القوى الكربى تدخل-2
أو بالتقليل من حدة ) من خالل تنافس القوى الكربى( وذلك إما بالعمل على تفاقم مستوى الرتاع ) للحرب
  ):من خالل اهليمنة أو تعاون القوى الكربى(الرتاع 

                         
1 )  Kenneth waltz, structural realism after the cold war, op.cit P38. 

2 )  Kate Jefferson, Hegemonic influence and the creation of Regional Architecture in Latin America, 

(polisci.web.arizona.edu/grad/102nd%20Annual%20APSA%20Meeting%20Paper-Kate%20Jefferson.pdf),p5 

3 )  ibid. 
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يكون معتمدا بشدة على الدعم ميزان القوة اإلقليمي  يف هذه احلالة: تعاون القوى الكربى/اهليمنة - 2-1
بالنتيجة ميكن للقوى الكربى أن تقيد قدرة اللجوء . اخلارجي خاصة الدعم باألسلحة من طرف القوى الكربى

تقييد على القدرات العسكرية احمللية وأيضا بإنشاء نظام مراقبة أسلحة /إىل القوة إقليميا، وذلك بفرض حتديد
 .أو قوة مهيمنة مستقرة) Concert powers (حالة وجود قوى متعاونة لكن هذا يكون ناجحا فقط يف . فعال

يف  )1(لقوى الكربى إذن قادرة على فرض االستقرار يف إقليم و منع احلروب احمللية و تطوير السلم اإلقليميا
  :)2(األقاليم احليوية ملصاحل القوى الكربى وذلك من خالل امليكانزمات املترابطة الستة التالية

 إىل احلروب التوسعية بفرض عقوبات دبلوماسية، ني امليالني العدوانينياقة الزبائن احملليإع-1
  .اقتصادية وعسكرية

جتدد طمأنة الدول احمللية و تقلص من مأزقهم األمين بتكثيف و توسيع الضمانات األمنية  -2
بناء نظام أمين من خالل االنتشار اإلقليمي جلنود القوى الكربى أو من خالل قيادة اجلهود ل

  .إقليمي و نظام الوقاية من األزمات وإجراءات بناء الثقة

  . نين احملتملياحتواء املعتد ردع و -3
انتهاج الدبلوماسية الوقائية الختاذ إجراءات مسبقة قبل اللجوء إىل القوة العسكرية :  الوقاية-4

  .أو التصعيد يف استعمال القوة

فالقوة . فرض سلما باردايشجع أو ياإلقليمي وهذا الوساطة وتقليص مستوى الرتاع -5
فالقوى الكربى ميكن أن ": كوسيط أمني"ميكن أن توفر خدمات قيمة  املتعاونة  املهيمنة أو

تكون كوسيط قادر على استعمال الضغوط القوية والفعالة اليت ال ميكن ألي وسيط آخر 
  .تقدميها

                         
  :مستويات للسلم اإلقليمي ةثالث" مىت و كيف تصبح األقاليم سلمية" يف دراسته  Benjamin Millerحدد )  1  

  .غياب احلرب وغياب التهديد باستعمال القوة بني الدول اإلقليمية -): Cold Peace(السلم البارد  -
  .قليمي تكون يف حالة هدوء رغم أا مل حتل بشكل ائيالقضايا الرئيسية للرتاع اإل -   

  .العالقات تكون أساسا على املستوى احلكومي وليس املستوى العرب وطين أو الغري حكومي -       
لكن احلرب ليست بعيدة متاما عن . معظم، إن مل يكن كل القضايا اجلوهرية للرتاع مت حلها -): Normal peace(السلم العادي *) 

  .لواجهةا
  .تبدأ العالقات بني الدول يف التطور بعيدا عن املستوى البني حكومي -                         

للتغري الدويل أو اإلقليمي واستعمال القوة  وحرب إقليمية هي شيء ال مفكر فيه يف أي سيناري -    ):Warm peace(السالم احلار *) 
  .هو شيء بعيد متاما كخيار

  .  عالقات عرب وطنية واسعة و درجة عالية من االعتماد املتبادل اإلقليمي -                           
2 )  Benjamin Miller, “Between War and Peace: Systemic Effects on the Transition of the Middle East and the 
Balkans from the Cold War to the Post-Cold War era.” Paper presented at the annual meeting of the American 
Political Science Association, Atlanta,  September l999.,p20 
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ميكن أن تضمن التسويات اإلقليمية وأن تعمل  فالقوى الكربى: ضمان التراتيب اإلقليمية -6
 كَمائي يف حالة عدم االتفاق بني األطراف على تفسري التسويات، القوى ) وسيط(كَح

الكربى ستدفع أو ستحدث األطراف اإلقليمية لالنضمام إىل االتفاق وإتباع قواعده 
  .وإجراءاته

حالة ما إذا كانت  ن أن تؤدي إىل سالم إقليمي فقط يفميك) تدخل القوى الكربى(هذه اإلستراتيجية الدولية 
فوفقا لنظرية االستقرار باهليمنة . هلا حضور حيال اإلقليم املعين) Hegemony(القوى الكربى املهيمنة 

)Hegemonic-stability theory ( فإن إنتاج السالم واالستقرار يستلزم وجود قوة مهيمنة واحدة اليت تكون
تكون مستعدة (لقيادة لومستعدة ) القدرات املهيمنة الغالبة يف املسائل اهلامة املتعلقة باملنطقة أي لديها(قادرة 
فالقوة املهيمنة تعترب نفسها كأكرب  ). من أجل جعل الدول األخرى تنضم إىل السالم" دفعات إضافية "لتقدمي 

  .)1(والسيطرة عليها لبيئة اإلقليميةمستفيد من السالم اإلقليمي على املدى الطويل، وأا تستطيع صياغة ا

القوى الكربى على إقصاء بعضها البعض من اإلقليم أو على األقل توازن  تركز: تنافس القوى الكربى2-2
بعضها البعض من أجل إعاقة ظهور املنافس كمهيمن يف اإلقليم ذي املصاحل احليوية بالنسبة هلذه القوى الكربى 

 لذلك تعرض املفتاح لتحقيق األهداف اإلقليمية للقوى الكربى ةاإلقليمية الصغري التحالفاتو تعترب  املتنافسة
  .القوى الكربى املتنافسة دعمها للدول الصغرية

تنافس القوى الكربى يتجه إىل دعم احلروب اإلقليمية من خالل الدعم الذي توفره القوى الكربى املتنافسة إىل 
  .نياخلصوم احمللي

كون دبلوماسيا، اقتصاديا و عسكريا، مبا يف ذلك الدعم بالسالح والتأييد اإلستراتيجي يف هذا الدعم ميكن أن ي
يف اإلقليم يسمح  اتحتالفإقامة و  لتأثريا من اجل التنافس بني القوى الكربىإن هذا  .أوقات األزمات اإلقليمية

انتزاع مساعدة ب ذا ما يسمح هلاهللدول احمللية باحتكار القوى الكربى عن طريق التهديد بإعادة االصطفاف و
  .أكرب

  .إذن التنافس بني القوى الكربى يساعد الزبائن على حتمل تكاليف نزاع طويل
القوى الكربى املتنافسة تتعاون ضمنيا  ميكن أن جيعل القلق حول تصاعد احلروب اإلقليمية، فان يف نفس الوقت

  .لتحديد أمد ونطاق وهدف احلروب الساخنة

                         
1 )  Benjamin Miller, when and how Regions become peaceful, The International Studies Review, (Volume 

7, Number 2, June 2005), P 249.. 
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املتنافسة إذن تنحو حنو دعم األطراف اإلقليمية املتنافسة وهي غري متفقة على منطلقات حل  القوى الكربى
يف العمل معا بشكل فعال ) ورمبا أيضا غري راغبة(هذه القوى الكربى هي غري قادرة . الرتاعات اإلقليمية

  .)1(للتخفيف من حدة الرتاع اإلقليمي أو حىت ملنع قيام حروب ساخنة

 ،القوى الكربى ال تكون معنية باإلقليم ال عسكريا وال دبلوماسيا):  Disengagement(االنسحاب 2-3
القوى الكربى حتجم عن أي . ماعدا التدخل يف موضوعات خاصة وحمدودة مثل إنقاذ ومحاية مواطنيها

لوماسيا أو دب-االقتصادية ال تستلزم تدخال عسكريا هامصاحلأن  تعترب و أمنية يف اإلقليم،- التزامات سياسية
نتيجة هذا االنسحاب هي إطالة أمد الرتاعات اإلقليمية، اليت . على األقل ال تربر الكلفة املطلوبة هلكذا تدخل

  .)2(توازن القوة احمللي وحلسابات الدول املتنافسة يبقى حلها رهني
  .فالدول الكربى تؤثر حىت بغياا 

II -و الذي يتم على مستويني: إعادة توزيع القوة:  
 :إعادة توزيع القوة على مستوى البنية اإلقليمية أو الدولية- 1 

مثل فرنسا وبريطانيا ( )Major power(إىل قوة رئيسية ) Great power(نزول قوة من قوة كربى  1- 1
بعد هذا التغري عليها  يكون و الذي يؤثر بشكل مباشر على سلوك هذه الدول، اليت) بعد احلرب العاملية الثانية

خمتلفة من األفعال،  امن السياسة وأنواع اخمتلف ادل سلوكها مع عامل من نوع خمتلف الذي يصنع نوعأن تع
  .مناسبة وغري مناسبة

فلم تعد فرنسا : كيف تطورت أروبا كعامل سياسي متميز -حسب والتز–إن حتول القدرة هو الذي يفسر لنا 
أن تصنع ) فرنسا، بريطانيا، أملانيا(مكن هلذه القوى في -كما يف السابق–خائفة من حرب ضد أملانيا وبريطانيا 

فروقات هامشية يف النظام، لكنها ال تستطيع توفري أمنها اخلاص يف مقابل اإلحتاد السوفييت، لذا عليها أن ترتبط 
الرتول من مصاف القوى الكربى إىل (فلهذا السبب البسيط . بقوة خارجية، فالقدرة حتولت كثريا ذا االجتاه

  .)3(تربز جمموعة من األنواع اجلديدة للسلوك للقوى الكربى السابقة) القوى الرئيسية صف

                         
1 )  Benjamin Miller, “Between War and Peace: Systemic Effects on the Transition of the Middle East and the 
Balkans from the Cold War to the Post-Cold War era.” Op.cit ,p22 

 

ولو تنسحب الواليات املتحدة ستعود . أن الوجود األمريكي املستمر يف أروبا هو الذي حيفظ السالم يف اإلقليم" مرشامير"قال  لذلك)    2
املتبادل والسلم فالسالم الذي يعم أروبا ليس نتيجة االعتماد . التنافس واحتمال وقوع حرب: أروبا كما كانت قبل احلرب

 . الدميقراطي وإمنا القوة األمريكية املهيمنة من خالل الناتو

  globetrotter.berkeley.edu/people3/Waltz/waltz-con0.htmlيف  حوار مع كنيث والتز )   3 
ملية الثانية أنتجت عاملا احلرب العا. إىل غاية احلرب العاملية الثانية كان هناك دائما حوايل مخس قوى كربى تتنافس: حسب والتزف

وهي وضعية مل توجد منذ روما والسمة الرئيسية لألحادية  –ثنائي القطبية، مث بعد اية احلرب الباردة أصبح العامل أحادي القطبية 
 .القطبية هي أن ليس هناك مراقبة و توازن ضد هذه القوة
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فعندما يرتل عدد . و اليت تؤثر على كيفية احتياط الدول ألمنها: )Polarity(التغريات يف التقاطب -1-2
د من أجل أمنها على القوى الكربى إىل قوتني أو إىل قوة واحدة أو يرتفع إىل أكثر من قوتني فإن الدول تعتم

و يعترب  التنافس يف األنظمة .كل من جهودها الداخلية اخلاصة وعلى التحالفات اليت تقيمها مع دول أخرى
املتعددة األقطاب أكثر تعقيدا من املنافسة يف األنظمة الثنائية القطبية ألن الشكوك حول القدرات النسبية 

لذا يعترب  .الصعب تقدير مدى متاسك و صالبة التحالفات تتضاعف كلما زاد عدد القوى الكربى وألنه من
الواقعيون أن الناتو كتحالف فقد وظيفته األساسية، فهو حسبهم وسيلة للحفاظ وإطالة قبضة الواليات املتحدة 

  )        1(.ةعلى السياسات اخلارجية والعسكرية للدول األوروبي

  تارخييا معروف  )روباكأ( كل رئيسي يف حتويل إقليمكانت مسؤولة بش احلرب الباردةكما يعتربون أن 

   .)2(أو متميز بالعنف إىل إقليم سلمي جدا

ن املنظور الواقعي ميكن فم. التعاون اإلقليميو الذي يربز من خالل  :الداخل إقليمي على املستوى-2
واحملرك األول للتعاون . للشبكات اإلقليمية أن تلعب دورا حامسا للدول لتحقيق أهدافها يف نظام دويل فوضوي

، حيث تلجأ الدول إىل التعاون عندما تتوقع أن تكسب أكثر إقليميا "املكاسب النسبية"حسب الواقعية هو 
 .مقارنة مبا ميكن أن تكسبه على املستوى العاملي

تعاونية  سلوكيات الدول النتهاجغري أن عدم الثقة املتزايدة يف ظل الفوضى ميكن أن تؤثر على قدرة و إرادة 
فأنصار الواقعية اجلديدة يؤمنون بشدة بفكرة أن التعاون يكون ضد خطر مشترك أو على األقل ضد  .متنوعة

  ملوازنة اهليمنة األمريكية  كقيام اإلحتاد األورويب) أي أن التعاون حيدث نتيجة عوامل خارجية(ديد مشترك 
فمن غري املتوقع أن  .أكثر من ذلك، احلفاظ عليهو أن التعاون بني الدول ممكن لكن من الصعب حتقيقه، و

وذلك بسبب اهتمام الدول . دول املسيطرةاليصمد التعاون أطول من التهديد القادم من دولة أو جمموعة 
  .باملكاسب النسبية والغش وعدم الثقة بني الدول

  .لنسبية و الغش و عدم الثقةاملكاسب ا :حسب ما يعتقد الواقعيون اجلدد التعاون ثالثة عوامل تعيق هناكإذن 

  أرباحها الفردية  أي(باملقدار الذي سترحبه الدول مهتمة ليس فقط  يعين أن: املكاسب النسبية -1
ولكن كم ستربح نسبة إىل الدول األخرى وكم ستربح الدول ) ؟هل كلنا سنربح: املكاسب املطلقة أو

قوى الكربى تم أساسا بتوازن القوة، فإن وألن ال). من سريبح أكثر؟(األخرى نسبة إىل ما ستكسبه هي 
باملكاسب النسبية تم فالدول . اهتمامها يتركز حول املكاسب النسبية عندما تم بالتعاون مع دول أخرى

ا نسبة إىل الدول األخرى من أجل أن حتسن فرصها يف البقاء األدائما تتصرف لتزيد قو. 

                         
1 )  Kenneth waltz, Structural Realism after the cold war, op.cit, P20 

2 )  J. Mearsheimer, Back to the future: instability in Europe after the cold war, International Security, ( vol 15, 

n°1, summer 1990), P51.  
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  فإا تم باحلصة  ،الدولة يف حالة ما إذا مت توسيع أو تقسيم الكعكةفاالهتمام باملكاسب املطلقة يعين أن 

انتباهها  يكون الذي سوف حتصل عليه يف حني أن الدولة القلقة حول املكاسب النسبيةائد أو النصيب الز
  .)1(احلذر موجها حول كيف قسمت الكعكة، مما يؤزم اجلهود التعاونية

الكربى اإلقليمية يف الدخول يف اتفاقيات تعاون خوفا من أن اجلانب غالبا ما تتردد القوى :  الغـش -2
هذا القلق يكون حادا خاصة يف الشأن العسكري، ألن طبيعة . اآلخر سيغش يف االتفاقية وحيقق مزايا معتربة

فهكذا تطور ميكن أن خيلق فرصة للدولة اليت تغش . التسليح العسكري تسمح بتحول سريع يف ميزان القوة
فكل دولة تتخوف من كيف ستستعمل األخرى قدراا املتزايدة اليت . )2(جه هزمية حامسة لضحيتهالتو
فمنطق ميزان القوة . اإلقليمية تتعاون يف العامل الواقعيى لكن رغم هذه العوائق فإن القو. ها من التعاونقحقست

  .)3(لتشكيل حتالفات والتعاون ضد أعداء مشتركني هلذه القوىيعطي السبب 

ببعضها  الدول أن تثقعلى  من الصعبجتعل  الطبيعة الفوضوية للساحة الدولية أن والتز يرى :عدم الثقة-3
وجودها، وأن و  هاعلى بقائباحملافظة  أوال وقبل كل شيء هتمةالدول مفهذه الطبيعة الفوضوية جتعل ، البعض

 .لتحقيق هذه األهدافتزيد إىل احلد األقصى من أمنها اخلاص وأن تستعمل القوة كوسيلة 

الذي تنتهجه الدول غالبا ما ) Security-seeking behavior(سلوك البحث عن األمن هذا السلوك املسمى  إن
  .)The security dilemma()4ما يعرف باملأزق األمين (يفهم كتهديد للدول األخرى يف النظام 

جدا ألا هي اليت حتدد بشكل كبري شدة  مهمةهي ودرجة اخلوف  ،القوى الكربى ختاف من بعضها البعضف 
ويأيت هذا اخلوف من واقع أن للقوى الكربى . هذه القوى إمكانية خوض حرب بني أو املنافسة العسكرية

دائما قدرة عسكرية هجومية واليت ميكن أن تستعملها ضد بعضها، ومن واقع أن ال دولة ميكن هلا أن تتأكد 
أن الدول تتحرك و كذلك من واقع ، ع ألن تستعمل هذه القوة ضدهارتتبشكل مطلق أن الدول األخرى ال 

ميكن اللجوء إليه لطلب املساعدة إذا ما قامت قوة كربى ما " حارس ليلي"يف نظام فوضوي، فليس هناك 
  .الشك والفوضى يؤديان إىل اخلوف وهذا يؤدي إىل اعتماد سلوك زيادة القوةف. باهلجوم

التعددية القطبية الغري متوازنة  اخلوف الذي تنتجه القطبية املتوازنة تنتج خوفا أقل من ويرى مرشامير أن التعددية
الثنائية القطبية ألنه يف التعددية القطبية املتوازنة ليس هناك قوة مهيمنة  ذلك الذي تنتجه ولكن خوف أكثر من

منة طموحة، أما يف الثنائية القطبية حمتملة كما يف التعددية القطبية الغري متوازنة الناشئة عن وجود قوة مهي

                         
1 )  John Mearsheimer, Power and fear in Great Power Politics, OP. Cit, P195. 

2 )  Ibid, P 196. 

3 ) Ibid. 

4 )  Kate Jefferson ,op.cit, P5. 
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فمستوى اخلوف بني القوى الكربى يتغري  )1(فهناك عادة توازن قوة متني بني الدولتني الرئيسيتني يف النظام
  .حسب التغريات يف توزيع القوة

 فاملؤسسات تعكس. مستقلة هامة على سلوك الدولة ايزعم الواقعيون أنه ليس للمؤسسات اإلقليمية آثارو 
حسابات الدولة ملصلحتها الذاتية املستندة بشكل أساسي إىل مفهوم القوة النسبية، وبالنتيجة فإن النتائج 

   .املؤسساتية تعكس ميزان القوة
  :ن للواقعية اجلديدة حول إنشاء املؤسساتفهناك تفسريا

ع القوة يف النظام ؤسسات اليت من املفترض أن تعكس توزياملتعاون الدول ضد عدو مشترك ميكن أن يشكل -
      )2(الدويل، لكن من غري املتوقع أن تبقى املؤسسة بعد زوال التهديد

فالواقعيني اجلدد يعترفون ) Mearsheimer(أن الدول القوية ميكن أن تشكل املؤسسات كأداة إلدارة القوة  -
حىت لزيادة حصتها من  مفيدة للحفاظ أو –خاصة التحالفات  –أن القوى الكربى جتد أحيانا أن املؤسسات 

لذلك كان الناتو أكثر فعالية بالنسبة للواليات املتحدة وحلفائها لتحقيق التوازن ضد اإلحتاد . القوة العاملية
لكن الناتو مل جيرب أعضاءه للتصرف ضد  .السوفييت أكثر من حتقيق ذلك من خالل حتالف شكلي وأكثر ارجتاال

فالناتو ، ات، كما تفسر القوانني بالطريقة اليت تناسبهاسإذن تستخدم املؤس الدول القويةف .)3(منطق توازن القوة
بسبب اخلصائص املؤسساتية اليت يتحدث عنها اللبرياليون ولكن بشكل رئيسي  ليس حسب والتز بقي وتوسع

  .)4(ألن الواليات املتحدة تريد بقاءه وتوسعه
يف أمريكا الالتينية، ) RGO(نظمات احلكومية اإلقليمية لعبت الواليات املتحدة دورا رئيسيا يف تشكيل املكما 

  الحتواء الشيوعية  الكمل يوفر هذا فقط شو  ،أو املنظمات اليت ليست هي عضو فيها، خالل احلرب الباردة

القادمة من كوبا واإلحتاد السوفييت، ولكنه كان ذلك فرصة للشركات األمريكية اليت لديها مصاحل يف 
 .)5(اإلقليم

 
 
 
 

                         
1 )  John Mearsheimer, Power and fear in Great Power Politics, op.cit, PP187-189. 

2 ) Kate Jefferson, OP. Cit, P6. 

3 )  John J. Mearsheimer, A Realist Reply, op.cit, P82. 

4 )  Kenneth waltz, structural realism after the cold war, op.cit, P25. 

5 ) ) Kate Jefferson, OP. Cit, P6. 
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  .قـوى العوملة:  املطلب الثاين
العوملة  مبعىن أن.أي ال يتم بشكل واحد، املفهوم اهلام يف حتليل العوملة هو أن عملية أو مسار العوملة ليس موحدا

اقتصادية، ثقافية، وسياسية : يةليست جمرد نتاج ملستوى النظام ولكنها عملية جوهرية تبادلية لقوى تفاعلية عامل
-فالعوملة تعترب عملية متعددة األبعاد  .ةاقتصادية، ثقافية، وسياسي:إقليمية أو وطنية أو فرديةتفاعلية  مع قوى

ولديها تأثريات خمتلفة على أقاليم العامل وعلى الدول  -ليست قابلة لالختزال مثال إىل املنطق االقتصادي فقط
على خمتلف األقاليم بشكل خمتلف ودرجة  كانزم واحد ولكن بعدة أبعاد يؤثريممبثابة فيمكن اعتبارها . الفردية

لتفسري خمتلف التغريات يف " احلاضن"فقد أصبحت العوملة مبثابة املصطلح " خر آالتأثري ختتلف من إقليم إىل 
 )1(".اجلزء األخري من القرن العشرين

 دف إىل تأويل اليت -باألحرى جمموعة من األطروحات النظريةأو -القول أن العوملة هي نظرية و بالتايل ميكن
  : )2(التغريات احلالية يف االني الدويل و اإلقليمي من منطلقات

  ).النظرية االقتصادية اللبريالية/نظرية النظام العاملي( التنمية واألوضاع االقتصادية-1

  ).نظرية شكل احلكم العاملي(التأثريات السياسية-2
  .)نظرية الثقافة العاملية(  التأثريات الثقافية والسيناريوهات االجتماعية-3

  :التنمية واألوضاع االقتصادية-1

مسار اكتمل عملية أو  أن العوملة هي هذه النظرية ترى ):World-system theory(نظرية النظام العاملي -أ
نظام وألن هذا ال. و من خالل هذه العملية انتشر النظام الرأمسايل العاملي عرب الكرة األرضية، يف القرن العشرين

من مساته األساسية عرب عدة قرون فإن العوملة حسب هذه النظرية ال تشكل ظاهرة  االعاملي قد أرسى بعض
   .جديدة

                         
1)François Rose, Creation of new regions in the process of globalisation, 

www.helsinki.fi/geography/development_geography/to_francois_roses_seminar.pdf, p2 

 
  إضافة إىل هذه النظريات الثالث هناك إطار حتليلي آخر يقول أن احلسابات املوجودة اخلاصة بالعوملة هي غري صحيحة، غري دقيقة ) 2

  ا عوملة، وأن عملية التعومل احلالية هي حمدودة وهي أساسا وطنية فليس لدينا نظام اقتصادي عاملي حقيقي وبالتايل ليس لدين، أو مبالغ فيها
  و أن القوى السياسية . طبيعتها، و أن االقتصاد العاملي ليس ظاهرة كونية أو عاملية حقيقية لكنه متمركز يف أروبا، شرق آسيا و مشال أمريكا

  عامة اليت حتركها الدوافع السياسية وبالتايل هناك بعض الباحثنياستعملت فرضية العوملة االقتصادية إلضفاء الشرعية على السياسات ال
 )Linda Weiss, Craig Calhoum( فالعوملة . يرفضون فائدة العوملة كمفهوم حتليلي)globalization( عوملة من جانب " ما هي إال

          :أنظر) Globaloney( "واحد
    Karen T. Muraoka, A survey of globalization theories, Toda Institute webpage: 

http://www.toda.org/Default.aspx?PageID=151  

 

http://www.helsinki.fi/geography/development_geography/to_francois_roses_seminar.pdf
http://www.toda.org/Default.aspx?PageID=151
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أدت  واهلامش الغري أورويب يعتقد أصحاب هذه النظرية أن هناك عالقة غري متساوية بني املركز األورويبو 
ليوم ككل هو مكرس لتراكم ال ائي والبحث عن أن العامل ا و. بشكل حتمي إىل إحداث تنمية غري متساوية

ففي القرن العشرين .على حد سواء الربح على أسس التبادل ضمن سوق تتعامل مع البضائع والعمل كسلع
   .وصل النظام العاملي إىل حده اجلغرايف مع اتساع األسواق الرأمسالية و نظام الدولة ليشمل كل املناطق

الذي نشأ  الذي له أصوله يف االقتصاد العاملي األورويب، فإن النظام العاملي احلديثوحسب نظرية النظام العاملي 
هو نظام اقتصاد عاملي، فهو أكرب من أي وحدة سياسية معرفة بشكل ، 16و أوائل القرن  15يف أواخر القرن 

يل ألن تراكم رأس كما إنه اقتصاد عاملي رأمسا.قضائي كما أن الرابط األساسي بني أجزائه هو رابط اقتصادي
  . من خالل االستغالل يف اإلنتاج والبيع لتحقيق الربح يف السوق، هو قوته احملركة، املال اخلاص

  : حسب نظرية النظام العاملي إىل) نظام االقتصاد العاملي الرأمسايل(وقد أدى هذا النظام العاملي احلديث      

  :)1(حيث جند. تقسيم مناطقي أو إقليمي للعامل •
  .مناطق قوية عسكريا تركز على اإلنتاج الكبري املركز و على املهارة العاملية: اطق مركزيةمن

  .مهارة دنيا، إنتاج كثيف للعمل واستخالص املواد األولية: مناطق هامشية
                                            هي أقل تبعية للمركز من مناطق اهلامش، فهي تتمتع                     ): Semi-peripheral(مناطق شبه هامشية 

  .باقتصاديات أكثر تنوعا و دول أقوى

اليت تعين منو التكامل أو االندماج اتمعي ضمن إقليم معني، مبا يف ذلك العمليات -بروز األقلمة  •
. ةكتحدي للعومل -الغري مباشرة للتفاعل االجتماعي واالقتصادي بني الوحدات مثل الدول الوطنية

. فاألقلمة هنا هي رد فعل وحتدي للقواعد االقتصادية الغري متبلورة والغري دميقراطية واملتصلبة للعوملة
ذا .)2(ويتخذ هذا التحدي شكل إنشاء كتل جتارية و أطر تكاملية قائمة على فرضيات ماركنتلية

لصاحل مفهوم " انسجام املصاحل"املعىن فإن األقلمة تعارض املفهوم النيولبريايل لالقتصاد العاملي حول  
 وأ(كما أن رفض أو إنكار ثقافة عاملية واحدة ). ميةيقلاإلأو (أفضلية الوالءات واألطر الوطنية 

ماعدا الدول -وإنكار ترقية أشكال بديلة أو متعددة للمنظمات االجتماعية والسياسية) إيديولوجية
  .و تشكيل أقاليمعلى املستوى اإلقليمي يعد مبثابة دافع حن -الوطنية

 ، إنتاجها، قروض أن املناطق اهلامشية و حىت شبه اهلامشية نادرا ما حتدد قواعد اقتصادها •

                         
1 )  Global theories at : www.globaltheories.co.uk 

ليت تعتمد إذن واحدة من االحتماالت املفتوحة أمام الدول ملواجهة العوملة تكون بواسطة تدعيم عمليات األقلمة مثل إنشاء مناطق جتارة حرة ا)  2
ماركنتلي اجتاه األقاليم أو الكتل األخرى / منطق لبريايل على املستوى الداخل إقليمي ومنطق محائي: منطقا مزدوجا للعالقات االقتصادية

 .فاملاركنتلية تستند إىل مبدأ أساسي وهو أن مجع الثروة و اكتساا هو من وظيفة الدولة. املنافسة

http://www.globaltheories.co.uk
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فالدول األفريقية أصبحت بصعوبة قادرة . و مبادالت السلع واخلدمات بسبب اخلطر اهلائج من العوملة
صارمة على  افالعوملة فرضت قيود .ثقافية-على التسيري اإلرادي للتنمية السياسية واالقتصادية والسوسيو

لبريالية : إن إيديولوجية العوملة. ديناميكية التسيري الداخلي ملعظم إن مل يكن كل احلكومات األفريقية
السياسية و االقتصادية  ومأسسة اهليمنةالسوق احلرة والدميقراطية تبقى رخصة مستمرة لإلمربيالية الثقافية 

، فعملية )ةوكالء العومل(من خالل وكالئها الداخليني ) ول الناميةالد(واستغالل الشركاء األضعف 
فنفس العوملة اليت دافعت عن ". أصل و تطور الدول االستعمارية اجلديدة " العوملة هي أكثر تواسقا مع 

جنوب من خالل وسائل -القضاء على التقسيم مشال تنكر ،إجتثاث االنقسام الكبري بني الشرق والغرب
  .)G8()1(البنك العاملي، صندوق النقد الدويل، منظمة التجارة العاملية و جمموعة الثمانية: رمسيةالعوملة ال

فرضها غريت الطريقة اليت يفكر ويعمل ا تاليت " القيود الصارمة"إن العوملة من خالل  •
 عماهلا أ: لقد غريت العوملة مصري الدولة. الرئيسيون عرب الدول و داخل الدول الفاعلون املؤسسيون

و ماذا ) هويتهم(و نشاطهما، ما تقوم به الشركات والناس، أين يفعلون ذلك، كيف يرون أنفسهم 
إضافة إىل ذلك فإن تزايد الصفقات املالية ونقص تكاليفها وتقلص القطاع العام وضع ). أولويام(يريدون 

اذا حيصل على ماذا ؟ ضغوطات تنافسية قوية على احلكومات بتحديد دورها يف حتديد من وكيف ومل
فحكومات املناطق اهلامشية يبدو أا فقدت السيطرة على عملية صناعة السياسة وهي حتت الضغط لقبول 

كما أصبحت تتجه أكثر حنو مناقشة مسائل التنمية بدرجة أقل . إمالءات الدول الدائنة واملؤسسات املالية
  .)2(والدائنني نيحنداخليا وبدرجة أكثر مع املا

أن املواضيع املركزية يف النقاش حول العوملة هي االقتصاد،  تعترب هذه النظرية:النظرية االقتصادية اللبريالية- ب
العوملة كتجمع للظواهر االقتصادية خاصة حترير األسواق، فهي تعترب . التكنولوجيا والعالقات العرب وطنية

أن االقتصادي، التوزيع العرب وطين لإلنتاج خصخصة األصول، انتشار التكنولوجيا، انسحاب الدولة من الش
  . واالستثمار األجنيب املباشر واندماج أسواق رأس املال

أما من حيث التغريات اليت أحدثتها العوملة فيمكن أن نستشف وجهيت نظر متعارضتني ضمن النظرية 
 :االقتصادية اللبريالية

  ).Joseph E.Stiglitz"(زيف ستيغليتزجو" جائزة نوبل لالقتصادو ميثلها احلائز على : األوىل

 
   

                         
1 )  S.T Akindele and al, Globalization, its implications and consequences for Africa,  

(globalization.icaap.org/content/v2.1/01_akindele_etal.html - 59k) 
2 )  Ibid. 
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 )1(".دماج األمنت لالقتصاديات الوطنيةإزالة احلواجز لتحرير التجارة واالن"...العوملة بأا  "ستيغليتز "ف عر
 ...هلا اإلمكانية إلغناء أي شخص يف العامل، خاصة الفقري ،قوة من أجل اخلري" وهذا ما ميكن أن يكون حسبه 

األمنت لدول وشعوب العامل الذي حتقق بواسطة االخنفاض اهلائل يف تكاليف النقل واالتصال  إا االندماج
  والناس عرب ) بدرجة أقل(وإسقاط احلواجز االصطناعية أمام تدفق السلع، اخلدمات، الرأمسال املعريف 

للحالة الراهنة للعامل  "يتزستيغل" ، فإن تقدير"إمكانية العوملة إلغناء أي شخص يف العامل "و رغم . )2("احلدود 
فقد قال أن العوملة تقع حتت سيطرة عدد من املؤسسات . قد يكون أي شيء عدا أن يكون تقديرا إجيابيا

وزراء املال والتجارة يف (وعدد من الالعبني ) صندوق النقد الدويل، البنك الدويل، منظمة التجارة العاملية(
وبالتايل فإن اللبريالية االقتصادية مل تنجز أهدافها من ) حل املالية والتجاريةالعامل املتطور املرتبطون بشدة باملصا

للحكم العاملي دون " و وفقا لستيغليتز فإن النظام الدويل الراهن ميكن وصفه بأنه نظام .الفعالية و النمو العاملي
الية االقتصادية الضارة بالعامل نتيجة هذا النظام الدويل غالبا ما تكون حاالت فشل اللبريف )3(".حكومة عاملية 

  . النامي

نه شيء خمطط وليس فقط حادثة أن الفقر أصبح املؤسسة إ. "و قد برز هذا الفشل و الضرر خاصة يف أفريقيا
 نشطت الفعالية السامة للفاقة اجلماعية و مرافقها"فعملية العوملة . )4("األساسية يف إفريقيا يف عصر العوملة

احلكومات  ،كلللقد فككت عملية العوملة القطاع الصناعي ألغلب، إن مل يكن . )5("بعادالفساد املتعدد األ
وقد كان هذا واضحا بصفة خاصة يف مناطق تكلفة اإلنتاج اليت أصبحت غري مرحبة بشكل عال يف . األفريقية

اج احمللي من خالل معظم الدول النامية، يف فقدان دوافع حكومية لتشجيع اإلنتاج احمللي، القضاء على اإلنت
  .األجنبية االحتياطاتاالسترياد العايل، اخنفاض قيمة العملة ونضوب 

  .(T.Friedman)"توماس فريدمان"و ميثلها االقتصادي األمريكي : الثانية
وقد ". ليست خيارا، إا واقع"حد ذاا  يف وأن العوملة ". ال أحد يتهم العوملة " أن " توماس فريدمان"كتب  

مع سقوط جدار برلني  1989ريدمان أن النظام الدويل للعوملة عوض رمسيا نظام احلرب الباردة يف ذكر ف
هلما قواعدمها، مساما وخصائصهما ) احلرب الباردة والعوملة(فكل من هذين النظامني . واإلحتاد السوفييت

ملة قبل نظام احلرب الباردة للعو القد كان هناك عصر. لكنه أكد أن العوملة ليست ظاهرة جديدة. املتميزة
خالل هذه الفترة من الزمن، كما . 20ات من القرن يواستمر إىل غاية العشرين 16والذي بدأ يف منتصف القرن 

بعدها تعثرت هذه الفكرة . اليوم، تطورت و تقدمت بسرعة اللبريالية االقتصادية مث الفكرة اللبريالية الكاملة

                         
1 )Anonym,  A world of integration and fragmentation: Globalization, Regionalism and Justice in the 21st century 

international system, ( www.marquette.edu/polisci/ITJWeb/JusticeConfPapers/Parlback.pdf), p7. 

2 )ibid, p8 

3 )ibid. 

4 )  S.T Akindele and al, op.cit. 

5 )  Ibid.  

http://www.marquette.edu/polisci/ITJWeb/JusticeConfPapers/Parlback.pdf
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ألعظم واحلرب العاملية الثانية، لكنها اكتسبت السرعة مرة أخرى يف أواخر اللبريالية خالل أزمة الكساد ا
 . )1(و أكد فريدمان أن ما هو خمتلف اليوم هو سرعة و درجة و كثافة العوملة. 20مثانينات القرن 

   :1989وأضاف أن هناك ثالثة تطورات أساسية أدت إىل والدة نظام العوملة يف 

  ).ة اإلنتاجعومل(دمقرطة التكنولوجية -1
  ).تزايد فرص االستثمار والتكنولوجيات(دمقرطة املال -2

  ...).تلفزيون، انترنيت، (دمقرطة املعلومات -3
وقد ذهب . للدميقراطية اللبريالية وحطمت كل إيديولوجية بديلة 1989هذه التطورات الثالثة احتدت يف 

القبول ( وخيار واحد فقط) العوملة(د فقط إىل أبعد من كل هذا عندما قال أن هناك طريق واح" فريدمان"
اليا عأمام الدول لتكون ضمن النظام الدويل احلايل إذا ما أرادت أن حتقق منوا  )السوق احلر اقتصادبقواعد 

  )2(.ومقاييس عالية للمعيشة

ألن شرق يدة هناك فو يعترب النمو يف شرق آسيا من آثار العوملة حسب وجهة النظر هذه   فقد كانت العوملة م
. و بالتايل تصبح األقلمة وفق هذا التحليل كمكون أساسي للعوملة .آسيا قبلت بقواعد اقتصاد السوق احلر

  فإذا ما اعتربت العوملة بأا انكماش للمظاهر . اإلقليمية هي مبثابة قوة فعالة يف عمليات العوملة مبعىن أن
وفقا هلذه . يف العوملة" فصل" فاإلقليمية ما هي إال عنصر أو  ،االية للعالقات االجتماعية أو السمات الزمنية و

النظرة فإنه و مبساعدة االقتصاديات الوطنية لتصبح أكثر تنافسية يف السوق العاملية، فإن التكامل اإلقليمي 
تح إىل تبين الفرضيات اللبريالية حول التعاون وفو سيؤدي إىل تعاون متعدد األطراف على املستوى العاملي، 

  وبالتايل ميكن تفسري عملية التكامل اإلقليمي بأا جزء من النظام االقتصادي الدويل . االقتصاديات احمللية

 اجيعله نتيجة وعنصر) السوق(إذن دفع التكامل اإلقليمي بقوى املادة اخلام . 20عند اية القرن ) أو العاملي(
  .يف العوملة اأساسي

وأن ) Regionalized(بريايل فإن األسواق املالية العاملية أصبحت مؤقلمة فمن هذا املنظور االقتصادي الل
االستثمار والتجارة البني إقليمية ستهيمن على العقود القادمة، والدليل اإلمربيقي على تزايد املقاربة اإلقليمية يف 

فاإلحتاد . التجارة احلرةاتفاقية جتارة حرة يف العامل و تزايد عدد كتل  130االقتصاد الدويل هو وجود حوايل 
كما أن . ، النافتا، مركوسري، و األسيان متثل الكتل التجارية احلرة االقتصادية األكثر أمهية يف العاملاألورويب

واليت  )FTAA )Free Trade Area of the Americasمن أجل منطقة جتارة حرة لألمريكيتني  اهناك خطط

                         
1 ) ) Anonym, A world of integration and fragmentation, op.cit, P9. 

2 ) ibid, PP8-9.  
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إذن بالرغم من أن االتفاقات واملقاربات االقتصادية العاملية .اإلطالق ستكون أكرب كتلة جتارية يف العامل على
  .)1(فإن معظم النشاط االقتصادي القوي منظم إقليميا) مثل منظمة التجارة العاملية(متبعة 

تعترب هذه النظرية أن العوملة هي منو و تشريع  ):World Polity Theory(احلكم العاملي  شكل نظرية -2
اكتسبت سلطة عظيمة وأصبحت تنظم أعمال  هالتقدم، السيادة، احلقوق و ما شاب :فمفاهيم .يةلثقافة عامل

الغرب وفق هذه النظرية أصبح تراثا ) Preserve(فخزان .للرتاعات العاملية امشترك االدول واألفراد و توفر إطار
.  )NGOs(ظمات الغري حكومية من قبل عدة جمموعات عرب وطنية مثل املن امشتركا مؤسسا عرب العامل و مدعوم

 من خالل اآلليات -احلكم العاملي شكل وفق مقاربة-تأثري العوملة على األقاليم ميكن أن يظهر  لذلك فإنو 
  :التالية

انتصار قيم  حدوث هذا التغري يعود إىل: يف طبيعة اإلقليمية من إقليمية هوياتية إىل إقليمية تغلغلية التغيري -
فمثال مفهوم السيادة . النيولبريالية يف االقتصاد و الدميقراطية السياسية: جندة املشتركةالغرب من خالل األ

  أن " رتشارد هاس"حيث يؤكد . أصبح مشروطا و تعاقديا وليس مطلقا، فلم تعد السيادة توفر احلماية للدول
ا أا ال بد وأن تزداد بل تعين أيض، العوملة ال تعين أن السيادة أصبحت ضعيفة يف الواقع العملي فحسب" 

ضعفا وال بد أن تتحلى الدول باحلكمة اليت جتعلها تبادر إىل إضعاف سيادا من أجل محاية ذاا، وذلك ألا 
مل تعد قادرة على عزل نفسها عما حيدث يف أي مكان آخر من العامل، فالسيادة مل تعد يف واقع األمر مالذا 

  .)2("حتتمي به الدول
والذي يتضمن كيانات فاعلة غري الدول ال ) والعاملي(ر يتطلب آليات جديدة للحكم اإلقليمي لذا أصبح األم

  .تتمتع بالسيادة لكنها حتظى بنسبة كبرية من االستقالل كاملؤسسات اإلقليمية
 املتعلقة ملعايري الدوليةالكنها يف ظل العوملة وتغري ) العامل الثالث(للسيادة  د كانت اإلقليمية يف املاضي كحاملق

لقد . بالتدخل اإلنساين حولت اإلقليمية من حصن للسيادة إىل العنصر التركييب األساسي لنظام عاملي تغلغلي
  :)3(تطورت اإلقليمية املتغلغلة من خالل عدة وسائل

و بتنسيق أضيفا إىل األجندة الكالسيكية اخلاصة بتحرير التجارة  نتصاد الكلي والرقابة املالية اللذامراقبة االق-1
  .االستثمار اإلقليمي املوجه من السوق

تطور اهليئات اإلقليمية : تطور الرقابة املتبادلة للمعايري املناوئة النتهاكات حقوق اإلنسان و خلرق الدميقراطية-2
، التأثريات الواضحة لالنتقال )الناتو(اخلاصة حبقوق اإلنسان وتطور آليات التدخل اإلنساين العسكري 

  ).جنوب شرق آسيا(طي الدميقرا

                         
1 )  Ibid, P11. 

   )32k -syndicate.org/commentary/haass12/Arabic -www.project  (ريتشارد هاس، إعادة النظر يف السيادة،) 2 

3 )  Amitav Acharya, Regionalism and the emerging world order. Op.cit. 
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جتمعات إقليمية ترتبط ببعضها البعض على أساس هويات مجاعية احملددة " فاإلقليمية التغلغلية ما هي إذن إال 
بدرجة أقل يف التماثالت الثقافية أو السياسية وبدرجة أكرب يف أساس وظيفي من التفاعالت والتدخالت 

عملية بناء هوية إقليمية حول رأمسالية ()1("لعوملة االقتصادية املتبادلة لتسيري مشكالت التنازع الداخلي وا
  ).السوق

و مؤمتر األمن والتعاون األرويب                    ) OSCE(أن منظمة األمن والتعاون يف أروبا " أشاريا"وقد اعترب   
)CSCE (فقد جنح  .ن لإلقليمية التغلغليةمها املخترعان احلقيقياCSCE يا حقوق اإلنسان يف يف إدخال قضا

مث جاء ، اخلارجي للدولو  أجندة بناء الثقة اإلقليمية وبالتايل وضع املعايري اليت تنظم السلوك السياسي الداخلي
ونظرا ملوارده العالية و بنيته العسكرية فقد مارس الناتو  ،منظمة األمن و التعاون على الفكرة من" اسط"الناتو و

  .يف تدخل الناتو يف صربيا اكم ،صاحبة الفكرة املنظمة من ة أكرببفعالي" التدخل اإلنساين" 
فاإلقليمية التغلغلية هي مبثابة املعول اهلدام ملبدأ السيادة، و يعترب تأسيس هيئات مراقبة حلقوق اإلنسان إقليميا 

  .هو الشكل األساسي لإلقليمية التغلغلية

ويض مبدأ قأوال بت. ال جديدة من عدم االستقرار والرتاعاتإن بروز اإلقليمية التغلغلية اليوم يهدد بظهور أشك
  وآخرا خبلق إمكانية ألكرب تناقض  -ايل لنظام الدولة حلديثفالذي كان املبدأ الرئيسي الوست -عدم التدخل

  .)2(إقليمي بني الشمال واجلنوب- و تعارض بني
ا هي مندجمة اإلقتصادات الوطنية، فإن كم ارغم أن االقتصاد العاملي ككيان وحيد ليس على اإلطالق مندجم -
فأمناط العوملة االقتصادية ". االجتاهات تشري بشكل واضح إىل تكثيف التكامل واالندماج ضمن و عرب األقاليم" 

املعاصرة حاكت شبكات قوية و مستمرة عرب األقاليم الرئيسية يف العامل وبالتايل أصبح مصري هذه األقاليم 
وشكل . مستويات التجارة البني إقليمية أصبحت واسعة بشكل غري مسبوق. كل وثيقبش ااالقتصادي مترابط

من  %20فالشركات املتعددة اجلنسية اليوم متثل، وفق بعض التقديرات، على األقل  .التجارة تغري إىل حد كبري
  .)3(من التجارة العاملية %70 الناتج العاملي و

فمن خالل تعبئتها و تطويرها للمبادئ الثقافية العاملية فإن  :ليميمأسسة للنظام اهلش للحكم العاملي واإلق -
تغيري ينتقد الدول و يقنعها بالتصرف وفق  قوة لويب املنظمات الغري حكومية و البني حكومية ميكن أن كون

  .تلك املبادئ العاملية
 300كان هناك حوايل  20، مع اية القرن )IGOS(منظمة بني حكومية  37كان هناك  20ففي بداية القرن 

)IGOS (هذا النظام املتعدد األطراف أسس لعملية من التنسيق . تسلم سلعا مجاعية هامة عاملية أو إقليمية

                         
1 )  ibid.. 

2 )  Ibid. 

3 )  David held & Anthony McGraw, Globalization, www.polity.co.uk/global/ - 5k. 
  

http://www.polity.co.uk/global/
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املصممة لتحقيق أهداف  –العامة واخلاصة  -السياسي بني احلكومات، الوكاالت البني حكومية والعرب وطنية
قواعد عاملية أو عرب وطنية وتسري املشكالت العرب حدودية مشتركة أو سلع مجاعية من خالل إحداث أو إجناز 

  .)1(منظمة التجارة العاملية: مثل
أصبح العدد يتجاوز    2000ا رمسيا، مع العام  امنظمة دولية غري حكومية معترف 371كان هناك  1909يف 

 أو اجلمعيات اليت متتد خلق قاعدة جلماعات املصاحل" دبلوماسية املواطن"هذا االنفجار يف  .منظمة 25,000
فوق احلدود الوطنية وهلا مسعى تطوير أهداف مشتركة أو جذب احلكومات واملؤسسات الرمسية للحكم 

  ).ظهور اتمع املدين اإلقليمي. ()2(لصاحل نشاطاا) أو اإلقليمي(العاملي 

لعاملي ميارس تأثريا حامسا على حيث صار املال ا: رأس مال الشركات، بدال من الدولةاملالية العاملية و حكم-
أن  يف هذا االقتصاد بال حدود، ليس للدول من خيار سوى .تنظيم موقع و توزيع القوة والثروة االقتصادية

أكثر من ذلك فإن املؤسسات املتعددة األطراف املوجودة واخلاصة باملراقبة . تالئم قوى السوق العاملية
مانية، صندوق النقد الدويل، البنك الدويل و منظمة التجارة العاملية تعمل االقتصادية العاملية خاصة جمموعة الث

أصبحت " العامل املنفلت" و يف ظل هذا ".حضارة السوق العاملية"بشكل واسع لرعاية هذا الناشئ املسمى 
فالعوملة . الوطنيةألنه مل يعد بإمكاا التسيري الفعال القتصادياا " انتقالية للتنظيم االقتصادي  مناذج" الدول 

 نالعوملة املتطرفو مؤيدوما يرى  بحس ,االقتصادية تكتب اية لدولة الرفاه و الدميقراطية االجتماعية
)Hyperglobalists( )3(.  

. كما أن العوملة ختلق املشكالت اليت تتطلب إدارة مجاعية وتضعف يف نفس الوقت من وسائل السياسة الوطنية
املستقلة  االمتيازاتو  اعية العرب دولية هلذه املشكالت التصادم مع الشؤون الداخليةاإلدارة اجلم و تستلزم

خاصة يف حالة وجود تاريخ و ثقافة وقيم مشتركة -لذا فإن حل املشكل على املستوى اإلقليمي .للدول
  .)4(ى الدويليكون أكثر سهولة سياسيا منه على املستو -وتقارب يف املصاحل السياسية، األمنية واالقتصادية

فقوى العوملة ميكن أن تعمل على تطوير تعاون إقليمي متني عن طريق تنويع وتكثيف أمناط التنافس االقتصادي 
فالعوملة تعين أن الدول أصبحت تواجه ضغوطات قوية ألجل جتانس السياسات االقتصادية جلذب . التجاري

متقاربة ومترابطة، إضافة إىل ذلك أن طبيعة املنافسة التكنولوجيا والتنافس ضمن سوق  االستثمارات األجنبية و
تضغط حنو تشكيل وحدات أكرب من أجل الفعالية االقتصادية ومن أجل ضمان القوة السياسية الضرورية 

يف إطار هذا املشهد ال تبقى الدول . للمساومة الفعالة حول القواعد واملؤسسات اليت حتكم عامل االقتصاد

                         
1 )Global theories, op.cit. 

2 )  Ibid. 

3 )  Ibid. 

  .اإلقليميةأن املصاحل الوطنية ينظر إليها على أا متداخلة مع املصلحة   Estrella Solidum لقد الحظت )   4

Cited in wang zhengyi, contending regional power, http://irchina.org/en/xueren/china/pdf/wzy1.pdf, p8 

http://irchina.org/en/xueren/china/pdf/wzy1.pdf
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الشركات العرب قومية تقود السري حنو األقلمة االقتصادية يف رد على التغريات يف . همةوحدها هي الفواعل امل
تكون احلاجة . بنية االقتصاد الدويل، و جترب خنب الدول أيضا يف ظل هذه الظروف لتطوير تعاون إقليمي متني

ة و حتويلها إىل تأثريات إىل التعاون االقتصادي اإلقليمي كمانع للتخفيف من حدة التأثريات القاسية للعومل
  .)1(إجيابية

 - عندما يشار إىل االقتصاد العاملي فذاك يشمل اجتاهات األقلمة:  كعمليتني متوازيتنيبروز األقلمة والعوملة -
، أروبا )أو األمريكيتني(الشمالية  اأمريك :)mega-regions(مبعىن تقسيم االقتصاد الدويل إىل أقاليم هائلة 

يعترب من الصعب جدا تقدير تعايش اجلماعات األمنية ) العاملي(يف جمال األمن الدويل  و. وملةوالع -وشرق آسيا
فالعوملة و األقلمة مساران . دون بعد شامل لألمن العاملي، الذي هو أقل وضوحا) اإلقليمية(واملركبات األمنية 

 وسرؤ وملة يف حركية التجارة وففي أروبا هناك أقلمة وليس ع" )2(.متوازيان يف كل من االقتصاد واألمن
  حركات راس املال هي مركزة أكثر فأكثر  ي وفالتجارة يف القطاعني التصديري واالسترياد. األموال

  )3(".يف أروبا
) Trans-national regions" (باألقاليم العرب وطنية " ما يسمى : خلق قوى العوملة لفضاءات إقليمية جديدة-

لقد جعلت التدفقات العاملية . جديدة من حيث املفهوم، التعريف اايل واألمهيةوقد اعتربت هذه الفضاءات 
الدول الوطنية تبدو  -الذي يمن عليه الشركات-للثروة والتكنولوجيا، القادمة من النظام اجلديد  وللقوة،

 تبدو قتيف نفس الو- أي الدول الوطنية-و جعلتها  ،صغرية جدا من أن تسيطر أو توجه هذه التدفقات
هذه  اهلويات الثقافية للمجتمع وبالتايل فقدت وكأا كبرية جدا على أن متثل تعددية املصاحل االجتماعية و

 املال  رأسذا االجتاه فإن عوملة أسواق . شرعيتها سواء كمؤسسات متثيلية أو كتنظيم فعال الدول الوطنية

  . الدول الوطنية أن متارس أي سياسة اقتصادية فعالةجتعل من الصعب على  ،و أسواق السلع و وسائل اإلنتاج
  و كرد فعل على كل هذا، بدأت الدول ببناء مؤسسات سياسية فوق وطنية أو مؤسسات شبه سياسية 

)Para-political ( ال العامليدف إىل مقابلة ا التعامل مع عملية التدفقات املالية والشركات املتعددة باليت
  .سيةاجلن

  

                         
1 )  Yeo lay Hwee, Realism and Reactive Regionalism,( www.ucm.es/info/unisci/Yeo.pdf), p9 

2 )  Arie M. Kacowicz, Regionalization, Globalization and nationalism: convergent, divergent or overlapping? 

(www.ciaonet.org/wps/kaa01/ - 85k ).  

 

3 )  Impact of globalization on various areas of world discussed by Heads of UN Regional commissions, 

14/2/2000,(www.scienceblog.com/community/older/archives/L/2000/A/un000195.html - 49k )- 
      

   

http://www.ucm.es/info/unisci/Yeo.pdf
http://www.ciaonet.org/wps/kaa01/
http://www.scienceblog.com/community/older/archives/L/2000/A/un000195.html
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ا ألن تشكيلها يكون يسبنلت هذه األقاليم العرب وطنية من دولتني أو أكثر، وقد اعتربت ظواهر جديدة لقد شك
ممكنا فقط أين ميكن جتاوز احلدود الدولية، وهذا عادة ما يكون نتيجة التكامل االقتصادي الفوق الوطين، 

الشمالية، وقد بدأت يف الربوز يف  لذلك فهذه األقاليم العرب وطنية توجد عموما يف أروبا الغربية وأمريكا
  .جنوب أمريكا وآسيا

فعن طريق مجع املوارد . دياغالبا ما يكون اهلدف األساسي لتشكيل هذه األقاليم هو هدف اقتص
وإستراتيجيات تطوير التنسيق لألجزاء اهلامشية لدولتني أو أكثر، فإنه يؤمل خلق كيان ميلك االهتمام األكرب 

اخلريطة االقتصادية الفوق وطنية أكثر مما كانت متلكه أي أجزاء مكونة عن خرائطها  والرؤية األعظم حول
  .االقتصادية الوطنية اخلاصة

تشكيل هكذا أقاليم يغري اال االقتصادي بعدة طرق فمثال املواقع اليت كانت سابقا قريبة من ناحية املسافة 
ود الدولية تصبح متقاربة، تغري السياق اايل لصناعة املادية ولكنها متباعدة جدا بسبب تأثريات حاجز احلد

تصبح  ،حنو مركز األنظمة االقتصادية الوطنية افسابقا كان املنظور اخلارجي متوجه: القرار االقتصادي
  .)1(بارز كوسيلة الستغالل ضعف احلكومات والوكاالت احمللية اإقليمي االشركات كيان

وير تعاون إقليمي متني عن طريق تنويع وتكثيف أمناط التنافس االقتصادي فقوى العوملة ميكن أن تعمل على تط
فالعوملة تعين أن الدول أصبحت تواجه ضغوطات قوية ألجل جتانس السياسات االقتصادية جلذب . التجاري

افسة التكنولوجيا والتنافس ضمن سوق متقاربة ومترابطة، إضافة إىل ذلك أن طبيعة املن االستثمارات األجنبية و
تضغط حنو تشكيل وحدات أكرب من أجل الفعالية االقتصادية ومن أجل ضمان القوة السياسية الضرورية 

يف إطار هذا املشهد ال تبقى الدول . للمساومة الفعالة حول القواعد واملؤسسات اليت حتكم عامل االقتصاد
لمة االقتصادية يف رد على التغريات يف الشركات العرب قومية تقود السري حنو األق. وحدها هي الفواعل املهمة

تكون احلاجة . بنية االقتصاد الدويل، و جترب خنب الدول أيضا يف ظل هذه الظروف لتطوير تعاون إقليمي متني
إىل التعاون االقتصادي اإلقليمي كمانع للتخفيف من حدة التأثريات القاسية للعوملة و حتويلها إىل تأثريات 

  .)2(إجيابية

تزايد الصالت التجارية واالستثمارية ساهم يف خلق بيئة إقليمية أكثر سلما  :رتيب األمن اإلقليميإعادة ت-
  .)3()جنوب شرق آسيا(واستقرارا 

                         
1 )  François Rose, op.cit, P3 

2 )  Yeo lay Hwee, op.cit 
 

مركز آسيا بالباسيفيك  ، هونولولو، هاواي يف موقع1999فبـراير  25-23املنظور اآلسيوي : عن تقرير ندوة حول العوملة واألمن اإلقليمي)  3
)APEC  :(www.apcss.org  

http://www.apcss.org
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أن العوملة تزيد يف حدة احلوافز للدول من أجل أن تتبع  Chaو  Guehennoضمن هذه النظرية، يعتقد كل من 
  .)1(توى اإلقليميسياسات أمنية أكثر تعاونية خاصة على املس

خلق ديدات عرب وطنية من خالل مسامهتها يف بروز املسائل -تها العوملة دثرمبا بسبب احلالة اجلديدة اليت أح
صارت الدول تنظم نفسها إقليميا  -املنظمة واإلرهاب كشؤون أمنية كربى رميةالطاقوية والبيئية، اهلجرة، اجل

فأصبحت اإلقليمية مبثابة منهج للدول لتحمي مصاحلها . قليميبشكل متزايد وتقارب املسائل من منطلق إ
من الشؤون أو االهتمامات األمنية،  افالدول ضمن إقليم معني تتقاسم كثري". انقضاض العوملة"الوطنية ضد 

كما أن سلوك دولة واحدة ضمن اإلقليم سيؤثر بالتأكيد على الدول اجلارة، فكثري من املسائل اهلامة مثل 
أو معقدة بالنسبة لدول فردية حيث يصعب عليها /االقتصادية، التجارة والبيئة هي مسائل جدا واسعة و التنمية

بالتايل يكون من املنطقي هلذه الدول . العثور على حلول أو إستراتيجيات دائمة و ناجحة ملعاجلة هذه املسائل
  .)2(عامل مع هذه القضاياإقليمي للت-أن تبحث عن إستراتيجيات إقليمية وأن تتبىن تعاون داخل

مثل (وحىت تكون االستجابة اجتاه هذه الشؤون استجابة فعالة فهي أصبحت تتم ضمن إطار متعدد األطراف  
  .وليس ضمن أطر ثنائية أو مجاعية) ARFاملنتدى اإلقليمي لألسيان 

ث بأكثر سرعة مما كانت ألن العوملة ميكن أن حتدث منوا اقتصاديا سريعا فإن التحوالت يف ميزان القوة حتدو
فاحلديث عن النمو الصيين االقتصادي السريع والركود االقتصادي الياباين ميثل بداية تغري يف املعادلة . يف املاضي

   .اإلستراتيجية يف آسيا يف فترة تعترب موجزة نسبيا

إىل انكماش العامل تشري العوملة حسب هذه النظرية  ):World culture theory(نظرية الثقافة العاملية -3
مما يعين . مبعىن أن العوملة جتعل العامل كمكان واحد سواء يف الفكر أو يف العمل.وتكثيف الوعي بالعامل ككل

هذه املسائل تلقى . أن العيش يف هذا املكان والطريقة اليت ينبغي أن ينتظم ا هذا املكان أصبحت مسائل عاملية
عات الذين حيددون موقعهم وفق نظام اتمعات و وفق اخلواص املشتركة أجوبة خمتلفة من األفراد أو اتم

تفاعال مقارنا ألشكال "أي أن العوملة تتضمن ، لإلنسانية من خمتلف املنظورات ااة لوجهة نظرهم للعامل
  ".خمتلفة من احلياة 

ففي . يات احمللية و اإلقليميةيكون هلا تأثريات متناقضة على اهلو -ضمن هذا اإلطار التحليلي-قوى العوملة 
بعض احلاالت تبعد الناس عن مكان بإضعاف اجلماعات احمللية والروابط اإلقليمية، ويف حاالت أخرى توحد 

 :الناس واملكان بتدعيم وبلورة هويات خصوصية و بىن عقيدية

  

                         
1 )  Barry  Buzan, op.cit. 

 

2 )  anonym, a world of integration & fragmentation, op.cit, P11. 
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يف عامل منكمش يتجه إىل  بني وجهات النظر للعامل التفاعل املقارن  :إضعاف الروابط احمللية و اإلقليمية-
 قفرغم أن العوملة ال ختل .احملاكاة: فأحد اآلليات اليت تشري هلا هذه النظرية هي. إنتاج عالقات ثقافية جديدة

 فيها مساحة واحدة يسعى قبواسطتها ميلك كل إنسان نفس املعتقدات والقيم، فإا ختل حيث ثقافة مشتركة
مستعملني على األقل بعض القواعد املشتركة  ،عمدة مع اآلخرينتامل حنو أهدافهم باملقارنة كل الفاعلني
أي . حلول عاملية للمشكلة السكانية، البيئة، حقوق اإلنسان، اهلجرة، االنتشار النوويمثل إجياد  .)1(كمقاييس

  .اعتماد مقاييس عاملية على حساب اخلصوصيات احمللية أو اإلقليمية

  تم تفسريها يالعمليات واألفكار العاملية املتضمنة يف العوملة  أي أن):Glocalisation(الرتعة حنو احمللية -
هذا التفسري واالستيعاب يتم أحيانا بطريقة . و استيعاا بشكل خمتلف وفق املوقع والتاريخ اخلاص بكل جمموعة

يبيع  اليت تقول أن الفارقستناد إىل الفرضية املسوقون العامليون تقاليدا حملية باال قمثال عندما خيل ،إستراتيجية
)difference sells .(الرتعة حنو احمللية هي اليت تفوز  فبشكل عام أين يتداخل التجانس والتباين فإن)2(.  

فإا ميكن أيضا أن تثري ) Globalism(إذا يف حني أن عملية و ضغوطات العوملة ميكن أن تؤدي إىل الشمولية 
  .م العاملي باالجتاه حنو مزيد من اإلقليمية أو الفئوية أو القوميةفعال مضادا أكثر تنسيقا بوجه النظا

الكثري  قفال تعترب العوملة أمركة ومتييعا لثقافات العامل رغم أن أمريكا تعترب الرائد لثورة املعلومات احلالية اليت ختل
ين العوملة لقرن ونصف من الزمن فاليابان تعلم العامل إمكانية تب. من التشاات يف العادات االجتماعية والثقافية

وبالتايل فالعوملة قد تؤدي من خالل آلية ثورة املعلومات إىل تقوية وتعزيز . مع االحتفاظ باهلوية الثقافية املتميزة
بالتايل فإن عصر املعلومات اجلديد قد يساعد يف تقوية الثقافات  و ،التنوع الثقايف يف العامل بدال من أن تقلله

كانزم املشترك أكثر يف إحداث التغيري، فالعوملة تثري رد فعل يفالرتاع الثقايف هو امل.)3(هاف من أن يضعاحمللية بدال
فاألقاليم مثال ختتلف يف تفسريها  ،ال تستطيع أن تدعي اإلمجاع العاملي" العاملية"فهذه الثقافة. أو مقاومة

نس متاما النماذج العاملية لن يؤدي إىل عامل متجا كما أن تشريع أو سن. للمفاهيم املركزية مثل احلقوق الفردية
  .حاليا نزاعات جديدة تنتج فالثقافة العاملية

  
  :ميكن إمجال املالحظات التالية املبحثكخالصة هلذا   

 يبدو أن التغري عند الواقعيني اجلدد يتمثل أساسا يف ذلك االنتقال من حالة احلرب إىل حالة السلم  •

توازن القوة هو الذي حيقق و حيفظ السلم، و اإلخالل ذا التوازن يؤدي إىل  و ميكانزم).أو العكس(
اإلخالل بتوازن القوة عادة ما يكون بإعادة توزيع القدرات املادية  و.عالقات نزاعية قد تفضي إىل احلرب

                         
1 )  Global theories, op.cit 
2 )  ibid. 

  .)31k -commentary/nye14/Arabic syndicate.org/-www.project(جوزف ناي، العوملة واحلركة املضادة للعوملة، )  3 
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ة من يف اإلخالل أو احلفاظ على توازن القو) خاصة املهيمنة(القوى الكربى  ربني الدول ومن خالل دو
   .أخرى أفولخالل تغري أدوارها أو مواقعها أو ظهور قوى كربى جديدة و 

كل التغريات اليت حتدث أو حدثت هي تغريات يف النظام وليست تغري النظام حىت ولو كانت هذه التغريات 
سواء كانت " والتز"فالتغريات ضمن النظام حتدث كل وقت حسب . دراماتيكية وأحدثت أوضاعا جديدة

لكن أي منها مل يعدل البنية الفوضوية للنظام السياسي الدويل، وإن كانت قد أثرت  )1(أو غري ذلك مهمة
  .بشكل قوي على كيفية تفاعل الدول و الفاعلني اآلخرين

فالتغري البنيوي يؤثر على سلوك الدول وعلى نتائج تفاعلهم، لكن هذا التغري البنيوي ال يكسر االستمرارية 
ينتظر "هذا التحول  و. ، التحول وحده هو الذي ميكن أن يصنع ذلك)أو اإلقليمي(الدويل  األساسية للنظام

وحينها ستختفي . )2("اليوم الذي ال يكون فيه النظام الدويل مليئا بالدول اليت عليها أن تعتمد على نفسها
  .)3("لكن هذا يبدو أنه لن حيدث قريبا "النظرية الواقعية 

نظرية حل املشكل، أي تأخذ العامل كما هو، وليست نظرية نقدية قادرة على "دة هي فنظرية الواقعية اجلدي
  .)Robert Cox ()4"(توجيه االنتباه إىل املصادر املمكنة للتحول التارخيي

و لذلك ميكن القول أن الواقعية اجلديدة هي نظرية ستاتيكية ال تتحدث عن التحول وإمنا عن التغري يف النظام 
التحول الوحيد الذي ميكن . ، وتدعي الواقعية أن أي تغري هو ناتج عن خلل يف توازن القوة)النظاموليس تغري (

أن حيدث هو حتول بنية النظام ذاا، مبجرد حتول هذه البنية ستنتهي الواقعية اجلديدة كنظرية تفسريية لذا يبدو 
هو دفاع بالدرجة األوىل عن بقاء نظريتهم  هذا النظام الدويل) Statu Quo(أن دفاع الواقعيني اجلدد عن ثبات 

كبنية ديناميكية باالعتراف بصعود وسقوط القوى الكربى " البنية " فرغم أن الواقعية البنيوية تتصور "
والتحوالت يف توزيع القوة فإا ال تعاجل التغري سواء يف النظام الدويل أو يف الديناميات النظمية للفوضى 

)Anarchy(.")5(  
ثالث آليات مركزية تفرض من خالهلا  ل تفحص خمتلف نظريات العوملة ميكن استشفافمن خال •

خالل هذه اآلليات ميكن إحداث  نوم، قوى العوملة أجندا العاملية على القوى اإلقليمية
  :تكامل أو انقسام يف إقليم ما/اندماج

  السريعة لرؤوس األموال واالستثمار اسدة من خالل االقتصاد العاملي باحلركية احلرة و" آلية السوق"-

                         
1 )  Kenneth waltz, Structural Realism after the cold war, op.cit, P5. 
2 )  Ibid, P39. 
3 )  John J. Mearsheimer,  Realism, the real world and the Academy. ," in Michael Brecher and Frank P. Harvey, 
eds., Realism and Institutionalism in International Studies (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 
2002), p31 
 
4 )  Ewan Harrison, op.cit, P4. 
5 )  Stacie E. Goddard et Daniel H. Nexon, Paradigm lost ? Reassessing theory of International Politics, 

European Journal of IR,  vol 11(1), 2005, P30. 
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  "حضارة السوق العاملية "التجارة حىت أن هناك من أطلق عليها  و

  .الثقايف" التصادم"و " التقارب"احملققة من خالل ثورة املعلومات واليت أدت إىل " آلية االتصال"-
كإجناز اجتماعي ناتج عن الثورة باعتبار أن العوملة كإيديولوجية تتضمن تلك القيم املعتربة " آلية القيم"-

التكنولوجية، وما حتمله من قواعد و قوانني ومنظومات تستدعي التوافق والتعاطي معها من منطلق أا هي 
  ".القيم السائدة و الرائجة "

هو رمبا يف جزء منه شيء خطايب فالدول ال ختتفي لكنها تتكامل مع  "عن ما بعد الدولة"احلديث  غري أن
ليس هناك أي فاعل، مبا يف ذلك الدول، لديه القدرة والشرعية، بغض النظر عن اإلرادة،  .رى للقوةمصادر أخ

  .املوجودة يف الواقع ةألن ينسق و يسيطر على كل املبادرات اإلقليمي
ولكن حدود اإلقليم أصبحت تعتمد على نوع األعضاء  ترابيةكما مل يعد اإلقليم يعتمد على حدود إقليمية 

إىل فضاءات  ترابية  يف املشاريع ويف قطاع النشاط، مبعىن آخر حتولت األقاليم من فضاءات إقليميةالداخلني
  .وظيفية
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امليكانزم اإلقليمي: بحث الثاينامل  
أن البيئة اإلقليمية هي البيئة األكثر أمهية من " خارجي-داخل"تفترض املقتربات اإلقليمية أو مقتربات          

ن هناك درجة عالية من االستقاللية للديناميكيات اإلقليمية عن العوامل أل، يث التأثري يف الشؤون اإلقليميةح
بفضل خصائص اإلقليم مثل درجة  إال تستطيع ممارسة تأثرياا ال الدولية إىل حد أن الساحة العاملية أو الدولية

ية هلا بنيتها و ديناميكيتها اخلاصة و تؤدي دورها يف إطار فاألنظمة اإلقليم. شدة اخلالفات اإلقليمية و مميزاا
 .وهذا ما سيتوضح يف املطلبني التاليني. جمموع الفرص و القيود اخلاصة ا

 
  .العتماد املتبادل واملنظومات الدوليةا:املطلب األول

 "ناي"و  "كيوهان"سعى كل من  فقد أصبحت حمل شك، )تفسريات الواقعية( ألن التفسريات التقليدية للتغري
إىل تطوير إطار نظري متماسك ميكنه تفسري التغري واالستمرارية يف السياسة العاملية دف إبراز حقيقة االعتماد 

الذي طور يف " االعتماد املتبادل املركب"فكان هذا اإلطار النظري هو . املتبادل يف السياسة العاملية املعاصرة
ركز املؤسساتيون النيولبريال على دور  كما.اعدة بني الدميقراطيات التعدديةات لوصف العالقات املتصيالسبعين

  .مشتركة على أساس إقليمي املنظومات الدولية اإلقليمية يف تسيري االعتماد املتبادل لتحقيق منافع مجاعية

  :املركب االعتماد املتبادل-1

ن اجلديد هو ثورة املعلومات اليت أدت إىل ليس شيئا جديدا بني اتمعات، لككظاهرة  االعتماد املتبادل
 عادة االعتماد املتبادليعرف و .الت وبالتايل تضاعف قنوات االتصال بني اتمعاتاتصاخنفاض تكاليف اال

فكثافة وشدة االعتماد املتبادل تعين أن احلواجز  .م للتجارة مع الشركاء اإلقليمينيتفضيل اإلقلي"أنه يعين  على
أو احلواجز السياسية هي أخفض يف التجارة مع الشركاء اإلقليميني أكثر ...) ،افة، تكاليف النقلاملس(الطبيعية 

أعمق مع هؤالء الشركاء  العالقات التجارية اإلقليمية تكون وبالتايل ،مما هي مع شركاء خارج اإلقليم
  .)1("اإلقليميني

أوضاع تتميز بوجود تأثريات متبادلة " يشري إىل  االعتماد املتبادلأن مفهوم فيعتقدان  "ناي"و " انكيوه"أما 
االعتماد "  لذا جاءا مبفهوم ،وهو تعريف واسع جدا حسب قوهلما )2("دول أو بني فواعل يف دول خمتلفة بني

فاالعتماد املتبادل  .الذي هو منوذج مثايل من النظام الدويل أنشئ ليغاير النموذج الواقعي" املتبادل املركب
هذا يعين أن الدول (إىل وضعية بني عدد من الدول حيث قنوات اتصال متعددة تربط اتمعات املركب يشري 

                         
1 )  Peter a Petri, Is East Asia becoming more independent? , ideas.repec.org/a/fip/fedfpr/y2006ijunx9.html  
 
2 )  Robert Keohane and Joseph Nye, Power and interdependence revisited, international organization, vol41, 

issue 4 (Autumn 1987). , P 730. 
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والقوة العسكرية ال تستعمل من قبل احلكومات  ،، ليس هناك تراتبية يف املسائل)ال حتتكر هذه االتصاالت
املركب يعكس بصدق بأن االعتماد املتبادل " -يقول كيوهان و ناي-إننا ال جنادل " اجتاه بعضها البعض

الواقع السياسي العاملي، فعلى العكس متاما كل من االعتماد املتبادل املركب والصورة الواقعية هي مناذج 
  )1(".إن معظم احلاالت تقع يف مكان ما بني هذين احلدين. مثالية

ن تقوم دول أخرى ض أأن الدول تم مبنافعها اخلاصة و لن تعار يعترب االعتماد املتبادل املركبنموذج ف 
 ،يؤمنان بأن الدول ليست حمكومة بأن تكون قوة مهيمنة إىل اية التاريخ "ناي"و  "كيوهان" ألن، بزيادة قوا

فالدول لن حتاول زيادة قوا عندما ال تكون يف ) األطروحة الواقعية(لديها مثل هذه القوة  تحىت وإن كان
فإا ميكن أن تبحث عن مزيد من  ،تتعامل مع املخاوف األمنية حباجة ألن الدول  ال تكون وحني.حال اخلطر

  )2(.التعاون وحتقيق أرباح اقتصادية وسياسية متبادلة
و فهم  ،من منطلق الوسائل املتاحة للحكوماتاملتبادل املركب مت تعريفه من منطلق األهداف و فاالعتماد

  )3(.لتغريات يف األولويات ضمن أهداف الدولالتغريات يف االعتماد املتبادل املركب تتطلب حتما فهم ا

االعتماد املتبادل ضمن سياق هذه " اين"و" كيوهان"ل من كيناقش :ات األساسيةاضرتفاال
  :)4(تضاترافاال
الطبيعة الرئيسية للعالقات الدولية هي التغري لذا يصبح العامل أكثر تداخال يف االقتصاد، -

  .االتصاالت والتطلعات اإلنسانية
كالشركات املتعددة ( ةإقليمي-الفواعل أي فواعل الرئيسية هي الدول و فواعل غري الدولة ال -

بني :مع قنوات متعددة من االتصال) اجلنسية، املنظمات الدولية واحلركات االجتماعية العرب وطنية
  .الدول، عرب احلكومات، عرب وطنية

ة واليت كانت من قبل متثل أمهية هناك تضاعف يف القضايا غري ذات صلة بـالشؤون العسكري -
هيمن بشكل ثابت األمن العسكري ال يقل نسبيا، مبعىن آخر هناك قضايا متعددة بدون تراتبية، فأ

  .ات بني الدولعلى أجندة العالق

ال تستعمل من طرف "ألا  )5(تلعب القوة العسكرية دورا صغريا نسبيا يف العالقات الدولية -
  ".أخرى ضمن اإلقليم، أو حول القضايا عندما يسود االعتماد املتبادلاحلكومات اجتاه حكومات 

                         
1 )  Ibid, P 731. 
2 )  Huseyin Isiksal, To what extend complex interdependence theorists challenge to structural realist school of 

IR? Alternatives (Turkish Journal of IR),(vol 3, N° 2 and 3, summer and Fall 2004), P 131. 
3 )  Robert Keohane and Nye, Power & interdependence Revisited, op.cit, P 740. 
4 )  Huseyin Isiksal, op.cit, PP 131 –  141. 

ال يدعي كيوهان و ناي أن القوة العسكرية ليست مهمة، لكنهما يعتقدان بأن األعمال العسكرية هي أعمال مكلفة وأن هذه التكاليف  )   5
 كما أن) الضعيفة عيد النووي، املعارضة الداخلية للتكاليف البشرية، املقاومة الشعبية يف البلدانخطر التص(قد زادت لعدة أسباب 
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املناطق األخرى يهيمن عليها (االعتماد املتبادل املركب يعم أكثر يف منطقة السلم الدميقراطي  -
  .العتماد املتبادل املركبل، فالعامل خارج منطقة السالم والدميقراطية ليس عاملا )األمن العسكري

                     املعلومات زادت من أمناط االعتماد املتبادل املركب من خالل الزيادة يف عدد ثورة -     
  .قنوات االتصال يف السياسة العاملية      

  :)1(أساسية ميزاتثالث بالعتماد املتبادل املركب و يتفرد ا 

  .تبادالتأهداف سياسة الدول ليست مرتبة يف هرياركيات مستقرة ولكنها خاضعة لل -

وجود قنوات اتصال متعددة بني اتمعات يوسع نطاق وسائل السياسة وبالتايل حتجيم  -
  .قدرة وزارات اخلارجية من حيث التحكم يف العالقات اخلارجية للحكومات

  .القوة العسكرية هي بشكل كبري غري مالئمة لالستعمال -
اليت حتول مصادر القوة إىل قوة  متميزة وتتطور عمليات سياسية  ،وكنتيجة هلذه اخلصائص الثالث 

والعالقات العرب وطنية والعرب ) Agenda setting(عداد األجندة إمسيطرة على نتائج إستراتيجيات الربط، /مراقبة
  )2(.حكومية

 Asymmetrical( "املتبادل الالمتواسقاالعتماد "مفهوم آخر هو  بتطويرناي ل من كيوهان وكإضافة إىل ذلك قام 

Interdependence (ان متبادل ال متواسق إىل جانب طرف كان اعتماد فكلما ك"حيدث عالقات قوة،  وهو اعتماد
أكثر و زادت أفضليته أو أسبقيته يف التأثري على نتائج ما  اهذا الطرف هو األقوى وأصبحت لديه مصادر

  )3("حيدث

فالعالقات . اعل متأثرا جدا بقوى الفاعل اآلخرإىل وضعية يكون فيها الفيشري االعتماد املتبادل الالمتواسق ف
فالتواسقات االعتماد . مقيدة تصبحألن استقاللية اخليار  االقائمة على االعتماد املتبادل تتضمن دائما تكاليف

  .املتبادل هي اليت توفر مصادر التأثري للدول يف عالقاا مع دول أخرى
املركب و الالمتواسق ميكن استشفاف آلية عمل االعتماد  االعتماد املتبادل: ضمن إطار هذين النموذجني

  :املتبادل كميكانزم حتويل على املستوى اإلقليمي كما يلي

من القوة العسكرية إىل قوة (املستويات املتزايدة من االعتماد املتبادل تؤدي إىل حتول يف مصادر القوة -
فمع تزايد . و مصدر هام للقوة يف عملية املساومةالالتواسق يف االعتماد املتبادل ه ):التحكم يف النتائج

                                                                          
بالتايل فإنه نسبة إىل الكلفة ليس هناك . استعمال القوة يف مسألة واحدة ميكن أن يكون له آثار سلبية على األهداف االقتصادية األخرى

  .فعالية من الوسائل االقتصادية لتحقيق هدف معنيمن ضمان ألن تكون الوسيلة العسكرية أكثر 
1 )  Keohane and Nye, Power and interdependence Revisited,op.cit, PP 737 – 738. 
2 )  Huseyin Isikal, op.cit, P 140. 

 http://conversationswithhistory.typehistor/_with_pad.com/conversation حوار مع روبرت كيوهان يف )  3 

http://conversationswithhistory.type
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وستجد . االعتماد املتبادل فإن الدول تسعى وراء عدد من األهداف اليت تتنوع حسب تنوع املسائل والقضايا
  .الدولة القوية عسكريا صعوبة يف السيطرة أو التحكم يف النتائج املترتبة عن الشؤون اليت هي ضعيفة فيها

الفروقات بني السياسة  متييع عتماد املتبادل يؤدي إىل أن القنوات املتعددة لالتصال تبدأ يفكما أن تزايد اال
فالدول إذن تصبح غري مسيطرة  .را بالعالقات العرب وطنيةة و تصبح النتائج أكثر تأثياحمللية و السياسة الدول

ة سياسية اليت تنقل مصادر القوة إىل االعتماد املتبادل هنا ما هو إال عملية مساوم. بشكل كامل على العملية
وبالتايل مينح االعتماد املتبادل تعريفا أوسع للقوة و ال ) Control of outcomes(قوة السيطرة والتحكم يف النتائج 
مصادر أخرى يف مصدر القوة فيتم اشتقاق القوة من  مبعىن حيدث حتوال. )1(حيصرها فقط يف القوة العسكرية

أملانيا مثال، رغم أا ليست قوة نووية، فإن هلا قوة مساومة هائلة يف العالقات . ريةغري القدرات العسك
  .نظرا لقدرا االقتصادية ةاألوروبي

يف الوحدة االقتصادية وبالتايل لديها القدرة على الفوز بإمتيازات  تبعيةكما أن فرنسا باقتصادها الكبري هي أقل 
الوصول إىل إقرار هكذا سياسة  رمبا فرنسا مل تستطعإن . )عية املشتركةمثل السياسة الزرا(من الدول األخرى 

زراعية اليت تفيدها بشكل خاص، عن طريق التهديد بقوا النووية، ولكنها حققت ذلك من خالل املساومة 
  .القائمة على رغبة دول أروبا الغربية األخرى يف وحدة اقتصادية مع فرنسا

  .ة هي هدف كل شيء وهدف كل السياساتل ال تصبح القوة العسكرياملتباد ات االعتمادففي عالق

زيادة االتصال : املستويات املتزايدة من االعتماد التجاري ستؤدي إىل زيادة يف مستوى التعاون السياسي- 
تطوير  عزز أيضايدعم حس اجلماعة الدولية، كما يبني التجار واملستهلكني املوجودين يف بلدان متعددة 

وهذا ما يؤدي إىل إمكانية  ،تفاعال أكثر خيلقفزيادة مستويات التجارة . م املتبادل والعالقات املنسجمةاالحترا
لزيادة التعاون من خالل االعتراف جارة والتبادل التجاري مها وسيلتان فالت .أكرب من أجل تفاعالت إجيابية

عتماد املتبادل يؤدي إىل عالقات نوعية أفضل إذن اال. دع أمام أي نزاع مستقبلياكما أما مبثابة ر ،املتبادل
  .وليس جمرد القضاء على العالقات السيئة

االعتماد مينع  :)2(عسكري-املستويات املتزايدة من االعتماد التجاري ستقلل احتمال نزاع سياسي-
   ب منطقيةوذلك حسب أسبا، و حيول منطقة االعتماد املتبادل إىل منطقة سلماملتبادل وقوع نزاعات دولية 

                         
1 )  Jess West, The fall of Iron Curtain: Joy and Lament, Laurier Journal of political Affairs, An Online Journal 
published by students at Wilfrid Laurier University. 
http://radio.weblogs.com/0117865/stories/2003/02/28/theFallOfTheIronCurtainJoyAndLamentByJessWest.html 

 
فقد أكد . النقاش حول العالقة بني االعتماد املتبادل االقتصادي والرتاع العسكري هو واحد من أقدم النقاشات يف حقل العالقات الدولية إن)  2

آدم (فاحلجة اللبريالية التقليدية األوىل . ل االقتصادي ميكن أن يكون مصدر قوي للسالمالكتاب اللبرياليون لزمن طويل أن االعتماد املتباد
تفيد أن االعتماد املتبادل االقتصادي بذاته يزيد من قيمة السلم بني األمم اليت تقدر مصاحلها بشكل عقالين وذلك ...) مسيث، نورمان أجنل،

). 1798" (السالم الدائم"من خالل عمله " إميانويل كانت" انية ميكن إرجاع أصوهلا إىل احلجة الث. ما يقلل من خطر احلرب بني هذه األمم
 للمصاحل اتمعية األوسع وليس مفاد هذه احلجة أنه ميكن إمخاد خطر احلرب بني الدول إذا ما كانت حكومات هذه الدول متجاوبة و ممثلة

http://radio.weblogs.com/0117865/stories/2003/02/28/theFallOfTheIronCurtainJoyAndLamentByJessWest.html
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  :)1(خمتلفة )لبريالية( 
واحدة من األطروحات اللبريالية تؤكد أن التجارة االقتصادية حتل حمل الغزو كوسيلة للتبادل  -أ

وهذا ما يضعف املستويات املرتفعة من الرتاع، فما ميكن رحبه باحلرب ميكن اآلن حتقيقه بواسطة 
أن تزيل احلوافز القائمة على أسس اقتصادية إن املستويات العالية من التجارة ميكن . التجارة

  .أكثر سلما) إقليمية(للرتاع و تؤدي إىل بيئة دولية 

الرتاع السياسي بواسطة ترقية االعتماد االقتصادي، أي  إن التجارة املفتوحة تكبح مجاح -ب 
 نيواخلدمات وجتعل اخلواص واملستهلكأن التجارة املفتوحة تشجع التخصص يف إنتاج السلع 

احلافز لتجنب احلروب ا لديه) التجار و املستهلكني(هذه الفواعل .تابعني لألسواق اخلارجية
كما أن . مع شركاء جتاريني أساسيني ألن العراقيل أمام العالقات التجارية ستكون مكلفة

ألن لديها األسباب ) دوافع لتجنب احلروب(احلكومات سيكون لديها نفس الدوافع 
تحسني بوأن تقوم ) التجار و املستهلكني(قدمة من الناخبني الرئيسيني لتستجيب للمطالب امل
  .األداء االقتصادي للبالد

مستويات التجارة بني الدول ليست معلومات خاصة، لذا فالتجارة حبد ذاا تستطيع  إن -ج
ا مبا أن اجلهة األخرى تعلم قيود اآلخر عندم، الدول واجب االحترام و االلتزام بنيأن تسبب 

أوسع النتقاء   أرضية ما تقدمه التجارة للدولة هوف .يدخل يف منافسة مساومة مكلفة
من (من التجارة مها أكثر قدرة على اختاذ اإلشارات  لذا فإن دولتني مبستوى عال ،إشارات

ايل فإن بالت و. ادى احلرباليت ستتف) ة أو من خالل األسواقخالل املراقبة االقتصادية احلكومي
لعرض ) أو إشارة(رئيسية سيتم ردعها مبا أن الدول ميكن أن تستعمل التجارة كأداة نزاعات 

  .احلل

ففي أروبا الغربية مثال أصبحت القوة العسكرية وسيلة غري فعالة للتحكم يف النتائج، ليس فقط بسبب ديد 
فأي . ية مرتفعة جدااحلرب النووية، ولكن كذلك بسبب االعتماد املتبادل الذي جعل تكاليف القوة العسكر

عدوان عسكري من احملتمل أن يكلف فقدان الوحدة االقتصادية مع أروبا وميكن أن يعزل الطرف املعتدي عن 
 ).الناتو(اتفاقات أمنية إقليمية 

  

                                                                          
هور املشترك والتفاعل بني االعتماد املتبادل االقتصادي املتزايد والدميقراطية هو الذي خيفض أي أن الظ). الدميقراطيات(املصاحل اتمعية الضيقة 

  .  من إمكانية حدوث نزاعات عسكرية بني الدول
1 )  Jon. C. Pevehouse, Interdependence theory and the measurement of international conflicts, the Journal of 

politics, (vol 66, N°1, February 2004), P253. 
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وجود منظومات لاحلاجة ظهرت  بني الدول وافز للتعاونواحل رتعاتهذه العتماد املتبادل عندما خلق اال       
 قدم املنظوماتو، إلجنازدد االعتماد املتبادل املركب املؤسسات الدولية على أا وسيلته لد حفق .دولية

 .وهذا ما خيول للدول جتاوز القوى الفوضوية يف النظام الدويل .واملؤسسات الدولية على أا تغري بالتعاون
ورا مماثال لدور الدول على الصعيد وقد أشار كيوهان و ناي أن املؤسسات القوية مبعايري قوية ميكن أن تلعب د

بادل التنسيقي يف االعتماد املت املبدأ التنظيمي و هي مبثابة املنظومات الدوليةف .)1(الداخلي، اإلقليمي والدويل
معظم التعاون الدويل يتم ذلك أن  معدل على القوى الفوضوية يف النظام الدويل/تأثري خمفف ذي لهاملركب ال

أن تأثري التبادل التجاري إمنا هو مشروط   Pevehouseو  Mansfieldأكد كل من كما  .ضمن منظومات دولية
على العداوات  اضعيف ابوجود مؤسسات جتارية إقليمية وأن خارج هذه املؤسسات سيكون للتجارة تأثري

  .العسكرية-السياسية

 : املنظومات الدولية اإلقليمية-2

اليت - 1982للمنظومات الدولية سنة  )S. Krasner( "كرازنر" هناك إمجاع كبري على التعريف الذي وضعه
جمموعة املبادئ، "على أا  -1975سنة  J. Ruggieأدخلت ألول مرة كمفهوم إىل العالقات الدولية من طرف 

القواعد، املعايري وإجراءات صناعة القرار سواء كانت صرحية أو ضمنية واليت تتالقى حوهلا توقعات الفاعلني يف 
هي اليت حتدد بشكل عام األهداف اليت يأمل أعضاء املنظومة  ملبادئفا .)2("ال معني من العالقات الدوليةجم

  .تعليمات حمددة تبني بشكل تفصيلي أكثر حقوق و واجبات أعضاء املنظومة فهي القواعدأما ، الوصول إليها
إجراءات و تعين  ،لسلوك الغري شرعيتزود املعايري األعضاء باملقاييس السلوكية حول السلوك الشرعي وا و

  ي ـتالق و آخرا فإن.  )3(قواعدهااإلجراءات اليت متكن منظومة من تنفيذ مبادئها وتعديل  تلك صناعة القرار
إشارة لألعضاء  تعطيعين أن املنظومات تسهل التعاون بواسطة إقامة مقاييس للسلوك التوقعات يتقارب أو 

يف الواقع دول متعاونة، وعندما تتوقع كل الدول من املشاركني اآلخرين أن  اآلخرين أن الدول الفردية هي
إىل حسب اال  وتصنف املنظومات الدولية )4(.ية دعم التعاون ستتزايد بشكل مثرييتعاونوا فإن إمكان

ات دولية منظوم أو،منظومات دولية عاملية مثل منظمة التجارة الدولية، صندوق النقد الدويل، أو البنك الدويل
كما توجد منظومات دولية دون إقليمية كمنظومات حقوق  . ECSC، و EEC، )5(إقليمية مثل اإلحتاد األورويب

  .اإلنسان

                         
1 )  Huseyin Isiksal,op.cit, P 141. 
2 )  Finn Laursen, Comparing regional integration schemes: international regimes or would-be politics, Jean 
Monnet / Robert shuman paper series vol3, n°8, September 2003(www.miami.edu/eucenter/lauarsenfinal.pdf), 
P14. 
3 )  Stephan Lidsba, Research proposal for a M-level dissertation at John Moores University, school of social 

sciences, Master of European studies programme. (cwis.livjm.ac.uk/bus/busrmccl/aem303/good2k.doc) 
4 )  Jurgis Gurstics, International relations and its place in the analysis of European integration    
      (ies.berkeley.edu/pubs/workingpapers/ay0203.html.). 

ن منظومة دولية وأقل أكثر م) مثل وليام واالس(فهناك من يعتربه  .منظومة دولية إقليمية وإن كان هناك نقاش حول اعتبار اإلحتاد األورويب )   5
 منظومة بني حكوماتية ناضجة صممت لتسيري االعتماد املتبادل االقتصادي من" ه بأن عرف اإلحتاد األورويبف أما مورافيسك. من فدرالية

http://www.miami.edu/eucenter/lauarsenfinal.pdf
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تصنف إىل منظومات دولية اقتصادية أو منظومات أمنية مثل معاهدة القوى التقليدية يف أروبا أما حسب التخصص ف
، وهي املعاهدة اليت حتد من تركيز األسلحة التقليدية 1990التنفيذ سنة  بفيينا و دخلت حيز 1989اليت مت إبرامها يف 

      )1(يف املنظمة ما بني األطلسي واألورال

فيمكن أن تعرض " معني يف العالقات الدولية  جمال"كما أن خمططات التكامل اإلقليمي ميكن أن تضم أكثر من 
وميكن أن تشمل كذلك التعاون املتعلق ... وق مشتركة،ة حرة، إحتاد مجركي، سهذه املخططات إىل إنشاء جتار

فأحيانا يكون التعاون االقتصادي هو األكثر أمهية كما يف النافتا و مركوسري وأحيانا يسبق التعاون . بقضايا أمنية
  .األمين اجلهود إلنشاء جتارة حرة كما حدث يف حالة األسيان

يدة بتوفري إطار من القواعد، املعايري، املبادئ عاونية املفالت فاملنظومات بشكل عام تعمل كمحفز لالتفاقات
  .وإجراءات التفاوض

، يف حماولة منها )2(على قاعدة املصلحة اوتقدم املؤسساتية اللبريالية اجلديدة تفسريا للمنظومات الدولية قائم
واقعيني اجلدد يعترباا مبثابة البل أن  ،ملعاجلة مشكلني أساسيني يعتربان العائق األكرب أمام أي خطوة حنو التعاون

  : العائقني الذين يستحيل جتاوزمها أو التغلب عليهما ومها

  .االرتياب حول أولويات الفاعلني وحول املستقبل الشك و-         
  .يا واستغالليازاهتاناالرتياب حول إمكانية أن يسلك الفاعلون اآلخرون سلوكا  لشك وا-       
  :)3(التالية الفرضيات األساسية اللبريايل املؤسسايت للمنظومات إىل التفسري هذا يستندو 

املصلحة هي املتغري (مات يتم إنشاؤها واحملافظة عليها من الدول األنانية والعقالنية واملنظأن -
  .ألن هذه املنظومات مفيدة هلذه الدول) الرئيسي

                                                                          
مقتربات مما نتج عنه  كما أن دراسات املنظومات املثمرة هي تلك اليت ارتبطت بالتكامل األورويب". خالل سياسة تنسيق متفاوض عليها

  :  أنظر. وبناء اجلماعة) املنظومات الدولية(نظرية عديدة تدرس هذا النوع اخلاص من التعاون 
Kaisa lahteenmakismith, , Borderless Regimes? The role of cultural and institutional differences in Regional 
Regimes.http://www.nordregio.se/Files/r0205.pdf. 

1 ) Stephan Lidsba, OP. Cit. 
  : أنه وفق املتغريات التوضيحية اليت تركز عليها نظريات املنظومات الدولية جند Volker Rittbergerأكد الربوفسور األملاين  )   2

  ).الواقعية اجلديدة(مقتربات مستندة إىل القوة  -
  ).اللبريالية اجلديدة(مقتربات مستندة إىل املصلحة  -
  ).البنائية أو املقتربات املعرفية(إىل املعرفة  مقتربات مستندة -

ومن وجهة نظرة فإن الفارق األساسي بني هذه املدارس الفكرية الثالث هي حول مدى فعالية املؤسساتية أي حول دور و فعالية املنظومات 
  أو املؤسساتيون اللبرياليون اجلدد  )Regime theorists(الذين يدعون كذلك منظروا املنظومة (الدولية، وتعترب نظرية املنظومات للبرياليني اجلدد 

  :أنظر. املقاربة الرئيسية يف حتليل املنظومات الدولية) أو املؤسساتيون العقالنيون
Men Honghua, Critiques of the theory of international regimes: the view points of main western school of 
thought, www.irchina.org/en/pdf/mhh1.pdf 

 
3 )  Men Honghua, OP. Cit,  P 9. 

http://www.nordregio.se/Files/r0205.pdf
http://www.irchina.org/en/pdf/mhh1.pdf
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املكاسب املطلقة وليس (ة هدف الفاعلني هو حتقيق احلد األقصى من املكاسب الفردي -2
، ولتحقيق هذه املكاسب املطلقة ينبغي على الدول أن تتبع منظومات فعالة )نسبية امكاسب

  .أي أن املنظومات هي وسائل فعالة لتحقيق التعاون بني الدول .للمكاسب اجلماعية

 يف  املنظومات الدولية لكن هذه املنظومات هي متغري مستقلبدور القوة يف اعتراف -
 اليست ند فاملنظومات هي أدوات ملساعدة الدول يف حتقيق أهدافها و. العالقات الدولية

  .للدول أو فوق الدول

 )issue-areas( القضايا يف جماالت حمددة ميكن للدول حتقيق مصاحل مشتركة يف بعض -4

وجود مصاحل مشتركة هو شرط ضروري لكن ف، فقط إذا استطاعت التعاون بشكل عملي
  .ف للتعاونليس كا

املنظومات متطورة جزئيا ألن الفاعلني يف السياسة العاملية يعتقدون أنه بواسطة هكذا  -5
ن الصعب الوصول إليها ترتيبات سيكونون قادرين على وضع اتفاقات مفيدة متبادلة اليت م

  .دون وجود هذه املنظوماتبشكل آخر و
ثق كنتيجة لالعتماد املتبادل، التفاعل اإلستراتيجي والعمل املؤسساتية النيولبريالية أن املنظومات تنب عتقدوت

فاملنظومات ختلق وتبقى ألا حتقق وظائف هامة للفاعلني . اجلماعي أو تقليص املآزق الذي تقوم به الدول
  .)1(الفرديني املتأثرين ذه املنظومات

لمكاسب النسبية باشتراط أن التعاون وتعطي اللبريالية اجلديدة للمنظومات القدرة على جتاوز ذلك الترسيخ ل
 –ل بالنسبة للفاعل العقالين قعلى األ-مها اإلستراتيجية املفضلة  ،الفعال والتغلب على عدم الثقة املنتشر كثريا

كما تؤكد املؤسساتية القائمة على اخليار العقالين . وأن هذه اإلستراتيجية ميكن حتقيقها من خالل املنظومات
غىن عنها جلمع و توزيع املعلومات وهذا ما يرفع الستار بعض  ال مة كبرية ألا متثل وسائالأن للمنظومات قي
ا يفيد الدول من ناحية حفاظها على املوارد اليت ختصص مم ات وأولويات الدول املشتركةالشيء عن خيار

لبريالية أن هدم اهلاوية لذلك تدعي املؤسساتية النيو. بسبب ذلك التخمني املستمر حول التوزيع النسيب للقوة
فالدول ستنقاد إىل املنظومات . بوجود قوة مهيمنة ابني الفوضى والتعاون هو كامن يف املنظومة وليس متعلق

ليس استجابة لتحريض من القوة املهيمنة ولكنها تستجيب لكوا فواعل عقالنية تسعى حنو االنضمام إىل 
تكاليف االتصاالت، جيعل من االلتزامات أكثر مصداقية، يؤسس  ترتيب ميكن أن يزودها باملعلومات، يقلل من

 أمام الطريق عبدمبعىن آخر املنظومات ت. ويسهل بشكل عام عملية التبادل ،لنقاط مركزية من أجل التنسيق
  .)2(بدال من إمكانية أن تكون عرضة للغش أو اخلداع" حل املشكل"لتعاون بالسماح للدول بأن تركز على ا

                         
1)Christer Jonsson and Jonas Tallberg, Institutional theory in IR, 
.ask.lub.lu.se/archive/00025998/01/joensson_tallberg_institutional_theory2001.pdf, P 4. 
2 )  Ilya Shulman, Coordinate and conquer: a new perspective on international regions, Michigan Journal of 

political Science, (vol1, issue 35, fall 2002/winter2003), P6. 
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املؤسساتية النيولبريالية حتليل املنظومة بشكل خاص يف حماولة للكشف عن املبادئ، القواعد، املعايري  وقد طورت
وتقدم املؤسساتية اجلديدة حجة . )1(للمؤسسات االيت جتعل التعاون ممكنا حىت حني ال يكون هناك وجود

ني الدول تعتمد على ميكانزم الفعالية لتفسري التعاون ب )الدولة ال تستطيع حتقيق كل أهدافها مبفردها(وظيفية 
  .املؤسساتية الوظيفية لتفسري التغري الدويل

ضمن السياق اإلقليمي تعترب املنظومات الدولية مبثابة حلول إستراتيجية يتم تبنيها على املستوى اإلقليمي يف و 
ضة للجاذبية اإلقليمية حالة وجود مشكالت كاملشكالت االقتصادية وغياب النمو االقتصادي والدرجة املنخف

  .)2("تراكم التعلم املؤسسايت"فاملنظومات الدولية اإلقليمية ميكن أن توفر إطارا يتم ضمنه ... لالستثمار،
وحسب كيوهان فإن املنظومات تكون يف أقصى فعاليتها عندما تسهل عقد اتفاقات جوهرية من خالل توفري 

وبالتايل  .مات هنا هي مبثابة ترتيبات وسيطةفاملنظو ،ت للتفاوضعايري واملبادئ وإجراءاإطار من القواعد وامل
يف حني أن املنظومات هي أكثر حبالة بعينها ميكن اعتبار التعاون كمفهوم عام يشري إىل اتفاقات جوهرية خاصة 

ل أي من حيث توفري بيئة تعاونية بقاعدة مؤسسية وتسهي) Delivering(دواما وأكثر فعالية من حيث التوصيل 
  .ةمعين) Issue-area( جمال/قضية العالقات التعاونية و حل املشكل يف

ألن التعاون ليس ناجتا  .)3(املنظومات اإلقليمية هي ذات أمهية كبريةفإن يف هذا السياق وذا املعىن املستعمل  
سب األمر أنك أمام فرصة تعـاون ولكنك أمام فرصة مك ليس" عن عقيدة إيثارية ولكنه فعل عقالين

فالتعاون ما هو إال تعديل ) Harmony(اون ال يعين االنسجام كما يؤكد أن التع.انيقول كيوه )4("مشترك
 شبيهايصبح التعاون  ايلهو الذي يولد التعاون وبالت من أشكال االختالف شكالحيث أن  متبادل للرتاع، 

  )5("انب املواجه للرتاعإنه اجل"جدا مبشكل الرتاع 

على أساس مكاسب متبادلة و الرفع إىل  ميكن أن تظهر كمسهل للتعاون و للتنسيق وبالتايل تكون جزءا من مكانيزمات إقليمية تنقل اإلقليم من حالة الفوضى حنو فضاء تعاوين قائمفمنظومة إقليمية 
  .مبنطق لعبة مأزق السجنيجتاوز ما يعرف احلد األقصى من املكاسب العقالنية و ذلك من خالل 

   أن البيئة الدولية هي يف أغلب األحيان بيئة قريبة أكثر إىل لعبة مكررة حيث أن الالعبني الذين هم أحرار يف االتصال شفويا )6(اليون اجلدد على عكس الواقعيني اجلدديرى اللبري 
ا ألن وبالتايل فإن التعاون املتبادل يف هذه البيئة ميكن أن يكون عقالني) 1(أو ضمنيا، يتفاعلون مرارا وتكرارا

 الذي يتم حتقيقه جراء الربحفوق مع مرور الوقت ليتعاظم يجمموع األرباح التعاونية الصغرية نسبيا ميكن أن 

                         
ولية ألن قواعد و معايري و مبادئ املنظومات ميكن أن فدراسة املنظومات هو أوسع من دراسة املؤسسات الد. وقد ال تكون كذلك) تكون هناك منظمات دولية(فاملنظومات الدولية ميكن أن تكون مؤسسية  )   1

  ).كاملنظمات الدولية( امادي افاملنظومة هي ميكانزم وليست كيان. فكل شكل من أشكال التعاون السياسي ميكن أن يفسر بأنه منظومة. تكون شكلية وليست بالضرورة رمسية
 

2 )  Kaisa lahteenmaki smith, op.cit, P5. 
3 )  ibid, P6. 
4 ) مرجع سابق، حوار مع كیوھان  
5 )  Ibid. 

  :فأمام قيادة الدولة خياران) Single play(بالنسبة للواقعيني اجلدد أن مأزق السجني هي لعبة واحدة )  6
  .أن ترتد عليه) 2    أن تتعاون مع اخلصم ) 1

رتداد مينح دائما ربح عال بغض النظر عن اإلستراتيجية اليت يتبعها فبنية الفوز جتعل االرتداد هو اإلستراتيجية السائدة عند كال الالعبني ألن اال
، )مبعىن ال تعاون" (ارتداد -ارتداد "الطبيعة املتماثلة للعبة تدل على أن التوازن أو النتيجة املتوقعة للعبة مأزق سجني مرة واحدة هي . اخلصم

  .عيني اجلددضمن هذه اللعبة ال فاعل عقالين سيتجه حنو التعاون حسب الواق
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جيعل التعاون  أزق السجنيمف .املتبادلة حماولة وحيدة الستغالل اخلصم تتبع حبلقات الائية من االرتدادات
لتعاون حىت عندما يكون هذا التعاون أمرا عقالنيا بالنسبة رئيسة أمام اولكن هناك عوائق . املشترك أمرا عقالنيا

املنظومات حسب و . و هو عائق اخلوف من اخلداع و االرتداد، للدول ألن تعمل معا لتحقيق منفعتها املتبادلة
عوائق أمام / للدول مصاحل مشتركة للتعاون( هذه املؤسساتية النيولبريالية أنشئت حلل وضعيات مأزق السجني 

  :)2(زمات التاليةيمن خالل املكان)  االرتداد اخلوف من اخلداع و :التعاون هذا

املعلومات حول  فهي توفر .وهو أحد أهم الوظائف اليت تقوم ا املنظومات: توفري املعلومات لألعضاء-
وف هذه املعلومات تقلص حجم اخل. سلوك اآلخرين مبراقبة سلوك األعضاء و تقدمي تقرير عن مدى االلتزام

فاملنظومات تساعد على إلزام الفاعلني، . من أن تصبح الدولة مستغلة من قبل األعضاء اآلخرين يف املنظومة
فنقص املعلومات هو  ،ملعرفة بأا نفس األفضليات(وعلى طمأنتهم بتوفري املعلومات حول أفضليات اآلخرين 

وكذا إعطاء ثقة بني الفواعل ) ا أفضلياتهأن أفضليات األول ليست هي ذا أالذي جيعل اآلخر يعتقد على خط
  .)3(بتوفري املعلومات حول أن الطرف اآلخر ميكن الوثوق به ألنه طرف عقالين

غري مرغوب فيها  تتوفري املعلومات و زيادة االتصال ميكن للمنظومات أن جتعل هكذا سلوكيابف
   .ل احتماالق، على األقل ضمن السياق التعاوين، أ)داعاخل(

 .مبعىن خلق إحساس بااللتزام بني الدول للتمسك بالقواعد واالتفاقيات :إحساس باملسؤولية القانونية خلق -
توفر املنظومات  و.ففعالية املنظومات تقاس بشكل مباشر حسب مستوى االلتزام الذي تظهره الدول بقواعدها

 .صول إىل اتفاقات مفيدة متبادلةقاعدة للمسؤولية القانونية عن طريق ترتيب مفاوضات عرب وطنية تسهل الو
فإا  هابروتوكوالت للمساومة لألطراف وحتافظ على استمرارتشكل  فعندما تشكل املنظومات هذه األمناط و

. )4(تكون مبثابة نقطة مرجعية تستقر حوهلا توقعات وآمال الفاعلني و تتالقى حوهلا االتفاقيات بني الفاعلني
  ).عل املكررللتفا ااملنظومات حتدث أمناط(

ح بالتعاون ما يسم التأثري العام للمنظومات هو تقليص حدة الشك ضمن النظام :إلغاء الشك و القلق- 
  ) Uncertainty كيوهان ثالث مشكالت رئيسية للشك قد حددو . بشكل كلي بني الدول

  ).Asymmetrical(املعلومات الالمتماثلة -

  .اخلطر األخالقي-

                                                                          
  .من الواجب اإلشارة إىل أن اللبرياليني اجلدد حيصرون نظريتهم يف التفاعالت االقتصادية   ) 1
 

2) Shaun Narine, Economics and Security in the Asia-Pacific: A constructivist Analysis,       

   (http://www.ciaonet.org/isa/nas01/). 

 
3 )  Karsa lahteemaki smith, op.cit, P5. 
4 )  David T. Hsu, A functional theory of international Regimes: International Cooperation in Arms Control and 

Free trade Agreements, (http://www.duke.edu/~dth4/writing/cooperation.doc), P3. 

http://www.ciaonet.org/isa/nas01/)
http://www.duke.edu/~dth4/writing/cooperation.doc
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  .عدم املسؤولية -

من تكاليف نشر املعلومات الالمتماثلة إىل الفاعلني الزمالء،  املنظومات الدولية التفاعل املكرر داخلزيد يحيث 
مرتبط مبجموعة من  ا تعلم أامع ما تظهره أو تعلنه عندم ةأو متحيز ةهكذا خمادع الدول فال ميكن أن تكون

املوثوقة تصنع بسهولة يف أوساط املنظومة اليت متنح  االلتزاماتفإن لذا  .القواعد واإلجراءات ،املبادئاملعايري، 
أزق السجني يعين العمل تجاوز مف  .)1(إجراءات القصاص اليت تعاقب الغش وعدم الشعور باملسؤولية

  .)2(اجلماعي

فغالبا ما تؤسس  .ميكن للمنظومات أن ختفض تكلفة اتفاقات مستقبلية: ختفيض تكاليف االتصاالت-
فعندما تتأسس هذه القواعد فإنه ميكن استعماهلا يف . لقرار يف املراحل األوىل لتطورهال ااملنظومات قواعد

  .االتفاقات املستقبلية دون احلاجة إىل مفاوضات جديدة حول قواعد اللعبة
يتضمن ليس فقط تكاليف  الفكرة األساسية وراء مفهوم تكاليف االتصاالت هي أن تنفيذ معاملة اقتصاديةإن 
التخطيط والتفاوض حول اتفاقية هي  عداد وعملية اإلف. تفاقاالن أيضا تكاليف ترتيب وتنفيذ اج ولكاإلنت

لذا تعترب املنظومات الدولية الوظيفية أو التعاقدية . عملية مكلفة، كما هي مكلفة عملية حل الرتاعات التعاقدية
التصاالت يف دراسة السياسة هي احملاولة األكثر تأثريا يف استخدامها ملفهوم تكاليف ا) 84كيوهان (

  .)3(الدولية

                         
1 )  Ibid. 

  : ختيار بني إستراتيجيتنيزعماء الدول عليهم اال:  مثال)  2
  .ختفيض التعريفة اجلمركية= إستراتيجية تعاون  )1
  .رفع التعريفة اجلمركية= إستراتيجية ارتداد  )2

  ). أت) (تعاون –ارتداد (تعريفة عالية تفرض على السلع املستوردة و عبور سهل حنو األسواق اخلارجية : أفضل نتيجة ألي دولة هي
  ).ت ت) (تعاون -تعاون (أسواق مفتوحة للجميع :  هي ثاين أفضل نتيجة  ألي دولة 

  ).أ أ) (ارتداد - ارتداد (تعريفات عالية للجميع، :  ثالث أفضل نتيجة ألي دولة هي
  )ت أ) (ارتداد - تعاون (أن تفتح أسواقها يف حني أن الشركاء التجاريني يغلقون أسواقهم بواسطة التعريفات :  أسوأ نتيجة ألي دولة هي

، )ارتداد أ أ –مبعىن ارتداد (فالتوازن يف هذه اللعبة هي تعريفات عالية يف مجيع اجلهات . ة املرة الواحدة كما يقول الواقعيون اجلدد علينا أن نتوقع أن كال اجلهتني سترتدانيف لعب
فمنظومات التعاون . ققا نتيجة أفضل بالتحول من نتيجة أ أ إىل ت تلكن حسب اللبرياليني اجلدد فإن كال الدولتني ميكن هلما أن حت. وهذه النتيجة هي دون األفضل للجميع

  .للتحول من التوازن إىل إطار ت ت) مبعىن ألعاب متكررة(وتستغل فرصة التكرار ) أ أ لكال الطرفني> مبعىن ت ت (تستغل وجود مصاحل مشتركة 
  

  الالعب ب
  ارتداد  تعاون

  1/4  3/3  تعاون  الالعب أ
  2/2  4/1  ارتداد

    )أسوأ نتيجة(ت أ :1
  )توازن( أأ : 2
  )أفضل نتيجة للطرفني( ت ت : 3
  )أفضل نتيجة( أت:4
  
 

3 )  Christer Jonsson and Jonas Tallberg, op.cit,P4. 
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فاملنظومات هلا وظيفة قيمة من ختفيض لتكاليف الصفقات الشرعية مع زيادة تكاليف كل الصفقات غري 
فاملنظومات الدولية تعمل على ختفيض . تكاليف عدم االلتزام زيادة وختفيض تكاليف االلتزام و. )1(الشرعية

تكاليف التعاون، ختفض  فعندما تستقر التوقعات املتبادلة و ،)معدل اإلنتاج(تاجية تكاليف املعاملة املرتبطة باإلن
إضافة إىل ذلك، وألن املنظومات  .وفر الوقت واملال املعد للمفاوضات، فهذا ميثل كفاءة راقية بشكل مباشريو 

جماالت /بط بني قضايايف عمليات الر فإنه يتم تقليص بشكل كبري جدا ،أكثر كفاءةبالدولية تسهل املعامالت 
يف تلك اليت تصرف االنتباه عن أهداف املنظومة ويتم الزيادة بشكل كبري جدا  (issue-area linkages) معينة

  .)2(اليت تعظم املنظومةالعمليات 

بتخفيض اخلسائر  و ذلك الربط بني القضايا ميكن أن يعدل يف حساب مثن الفائدة: الربط بني القضايا -
وبطريقة مماثلة بني (بني القضايا " اترابط"فاملنظومات حتدث . رتداد أو املكاسب املتعلقة بالتعاوناملتعلقة باال

  ة ينخرق اتفاقية مع لذلك فإن ونتيجة) االتفاقيات اليت تتعامل مع مسائل خاصة
لى قدرة له نتائج تتجاوز هذه املسألة اخلاصة وميكن أن يؤثر ذلك عسيكون  "أو عقد اتفاقية غري شرعية " 

  .)3()اكسيلرودكيوهان و(إجناز أهداف األعضاء يف مكان آخر 
 جمال/قضية الدول القوية يف كلأن  كيوهانيرى  )Issue-Structure Model(لبنية ا- منوذج القضيةفحسب 
رغم أن الدول رمبا تريد أن تربط القضايا اليت يمن عليها بتلك القضايا اليت هي  و .تصنع القواعد هي اليت

تفقد بعض أو كل فعاليتها عندما  واحد جمال/قضيةفاملوارد يف . هكذا حماوالت ستكون فاشلةفإن ضعيفة فيها، 
  .، إذن لن يكون هناك تطابق القوى عرب خمتلف القضاياآخر جمال/قضيةتطبق على 

   )4.ت معينةالقضايا يف جماال تلف حسبخت -ة واحدة كما يقول الواقعيوننيوليس ب-له بىن متعددة النظام ف
  .ميكن أن تكون صوت الدول األضعف الدولية املنظوماتو بالتايل فإن 

ميكن هلذه املبادئ، القواعد واملعايري أن ختلق النقطة املركزية اليت تتالقى حوهلا : رص من أجل التفاوضف-
ريوقراطيني التوقعات، وأن ختفض من حدة الشك و االرتياب بني األعضاء وتوفر تعليمات و توجيهات للب

لذلك ميكن على . و تزود صناع السياسة بالتعليمات حول األمناط العملية لالتفاقات حول األعمال الشرعية
املدى الطويل رؤية تغريات حىت يف كيفية تعريف احلكومات ملصاحلها الذاتية حنو توجهات تتالءم مع قواعد 

من حدة إدراكات التهديد املتبادلة و تقلل من التفكري  فاملنظومات الدولية حتقق الشفافية وختفض. .)5(املنظومة
                         
1 )  Ibid, P11. 
2 )  David T. Hsu, op.cit, P3. 
3 )  Andreas Hasenclever and al, Regimes as links between states: three theoretical perspectives,  
      www.uni-tuebingen.de/Uni/spi/ab2menu.htm. 
4 )  Huseyin Isiksal,op.cit, P143. 
2)  Keohane and Nye, powers and interdependence revisited, op.cit,P743 
 
 

عن قصور يف إدراك احلكومات  -حسب كيوهان-تج التنازع بني قواعد املنظومة وإدراكات املصلحة الذاتية من طرف احلكومات نا1)
واليت عرفها بأا إدراك احلكومات للتكاليف والفوائد "  Myopic Self-interestاملصلحة الذاتية القصرية النظر "ملصاحلها أو ما يسميه 

http://www.uni-tuebingen.de/Uni/spi/ab2menu.htm
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ت تبادلية مفيدة بني فوظيفة املنظومات األكثر أمهية هي تسهيل املفاوضات املؤدية إىل اتفاقا. السيئ
" وجود وانتشار املنظومات الدولية ساهم يف ارتفاع مستويات االعتماد املتبادل بني الدولو. "احلكومات

  .نظرا للخوف من العقوبات والتوقعات بتحقيق أرباح اقتصادية و يتطور اون حيدثفالتع ،)كيوهان(

منظومات قوة تنفيذ ألن لللكن . ميكن أن تقيد املنظومات سلوك الدول حبظر بعض األفعال : )1(ر السمعةأث-
عال، ولكنها أن تكون قادرة على اختاذ اإلجراءات اليت حتظر بعض األف )2(لدول القويةل ه ميكنفإن ،حمدودة

اتفاقات يف  عقد قد تعرض مسعتها خلسائر فادحة وبالتايل قدرا علىإذا قامت بذلك فإا  )هذه الدول القوية(
  .)3(ات دف أن حتمي مسعتهامالدول ميكن أن تتوافق مع قواعد ومعايري املنظوفإن لذا  .املستقبل

معرفة أن الشركاء تكون هلم مسعة (دم االلتزام تساعد املنظومات يف تشكيل مسعة الفاعلني برفع تكاليف ع
إن هذا قائم على . يزيد إمكانية التعاون) عن طريق الغش فإن خوف الدول من أن خيدعوا يضعف خفاقاإل

فرضية أن الفاعلني الذين يتمتعون بسمعة اجلدارة بالثقة سيقبلون بسهولة كشركاء يف مغامرات تعاونية من 
فـإن نكث العهد بالتزامام يف ظل منظومة من املمكن أن يلحق الضرر بسمعتهم أجل منافع متبادلة، لذا 

 يعملون على جتنب هذه نيوهم كفاعلني عقالني(وبالتايل يفقدون مكاسب مستقبلية ممكنة من التعاون 
كومات تنظم فهي تدعي أن احل" االلتزامات املوثوقة " فاملؤسساتية النيولربالية تركز على ميكانيزم . )4()اخلسارة

ألسباب تتعلق بالسمعة، إضافة إىل اخلوف من "للمنظومات لتزيد من مصداقية التزامها حنو احلكومات األخرى 
االنتقام والقلق حول تأثريات املنظومات السابقة، فإن احلكومات األنانية قد تتبع قواعد ومبادئ املنظومات 

  .)كيوهان( )5("الذاتية القصرية النظر بغري ذلكالدولية حىت وإن أشار املستشارون أصحاب املصلحة 

                                                                          
وهنا وجه القصور يف إدراك (املسائل األخرى  النسبية احملققة هلم بواسطة طرق عمل بديلة اخلاصة مبسألة معينة مع أخذ هذه املسألة مبعزل عن

فإذا أدركت الدول مصاحلها على املدى البعيد ويف كل املسائل فإا ستجد أن مصلحتها تتوافق مع قواعد و مبادئ املنظومة ). املصاحل
 ).اءمصلحة عمي(فالتعاون ال ميكن حصره على مستوى األمد القصري . وستنظم إىل هذه املنظومة بشكل عقالين

  :هناك ثالثة شروط مسبقة لنجاح إستراتيجية املبادلة ) 1
  .االرتدادات واملروق جيب أن يكونا حمددين -أ  
  .جيب أن يعاقب املارق واملارق فقط) إذا كان ضروريا(القصاص  -ب  
  .جيب أن يكون األعضاء مهيئني ألن يتحملوا تكاليف العقوبات -ج  

ابة والضبط لدى املنظومات وال على قواعد املنظومات اليت تفترض على الدول القصاص ضد املارقني ولكنه لكن كيوهان مل يركز على قدرات الرق
  .ركز على ما أمساه أثر السمعة للمنظومات

   ضرورة أن التعاون بديل للهيمنة أو أن اهليمنة بديل عن التعاون لكنه يعتربمها جزء من عالقة تعايش واهليمنة ليست الال يعترب كيوهان  ) 2
  .و شرط كايف لنجاح منظومة لكنها مع ذلك تلعب دورا حامسا    

3 )  Keohane and Nye, powers and interdependence revisited, op.cit, P743. 
 
4 )  Andreas Hasenclevere and al, op.cit. 
5 )  Christer Jonsson and Jonas Tallberg, op.cit, P12. 
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فبينما تقدمي تنازل أو امتياز إىل منافس سياسي أو عسكري يكاد يكون :إعادة توجيه العداءات الداخلية -
 )1(.االمتياز إىل هيئة دولية ميكن أن يكون عمال سائغا/أمرا مستحيال ألسباب سياسية داخلية فإن نفس التنازل

و االنضمام إىل منظومات دولية فإن الدول ودون أن تتخلى عن سيادا القضائية تلزم نفسها فبفضل إنشاء أ
معينة،  جمال/قضيةكما تلزم الدول نفسها كذلك اجتاه بعضها البعض بأن تستبدل يف . مبعايري مشتركة يف السلوك

  .)2(صناعة القرار األحادي الغري مقيد بصناعة قرار مشترك

من خالل االعتقاد بأن التفاعل سيستمر يف املستقبل  :تقبل وإستراتيجية واحدة بواحدةإطالة ظالل املس -
ال مث .املنظور وبالتايل سيتكرر، فإن املنظومات تزيد من أمهية السمعة وتسمح باستعمال إستراتيجيات معقدة

اون ويزيدوا يف من أخطار التع ضواإن املفوضني ميكن أن خيفرية فاط صغأقس بتقسيم قرض كبري إىل :ذلك
 10مليون على  500مليار لبلد يعاين أزمات مالية تقسم هذه اخلمسة ماليري إىل  5عوض قرض (إمكانياته 

  ).مثال مرات

إذا ما . فإدخال التكرار يؤثر بعمق على اخليارات املتاحة أمام صانعي القرار وعلى أمناط النتائج أو احملصالت
إستراتيجيات غري مشروطة (للخيار دول ستكون أمامها أكثر من إستراتيجيتنيلعبت اللعبة مرارا وتكرارا فإن ال

مشروطة /فإن التكرار يسمح للقادة باستعمال إستراتيجيات شرطية") دائما نرتد"أو " دائما نتعاون"مثل 
) tit-for-tat strategy(أشهر إستراتيجية شرطية هي إستراتيجية واحدة بواحدة  و.لتشكيل سلوك شركائهم

  :اليت تعتمد قاعديت قرار بسيطتني
  .دائما نتعاون يف اللعبة األوىل-1

  .كل األلعاب التالية يفبادل -2
أن إستراتيجية واحدة بواحدة متلك أربع ميزات جتعلها مناسبة  Robert Axelrod)( روبرت أكسيلرود ويرى

  :)3(لتبين التعاون
التعاون يف احلركة األوىل وهذا ما يزيد  ألا تتطلب من املستخدم" لطيفة "هي إستراتيجية ) 1

  .من إمكانية إقامة عالقة تعاونية
  .ألا تعاقب الشركاء حملاولتهم استغالهلا" ثابتة و قوية "هي إستراتيجية ) 2

ألنه إذا ما توقف الشريك عن استغاللك فإن تطوير عالقة تعاونية " متساحمة"هي إستراتيجية ) 3
  .يصبح أمرا ممكنا

                         
1 )  Regime theory. ,( www.ir-online.org/insti-ext/text-4.shtm/). 

 
2 )  Andreas Hasendever and al, op.cit 
3 )  Regime theory, op.cit. 

http://www.ir-online.org/insti-ext/text-4.shtm/)
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ك تلعب ألا سهلة نسبيا للشريك ألن يعرف ويفهم كيف أن" واضحة"ستراتيجية هي إ) 4
  .اللعبة

اليت  )1(ويتخالصة القول أن املنظومات ميكن أن تساعد الدول على حتقيق نتيجة أمثلية بار   
  .جتعل كال الطرفني أفضل بعد التعاون

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
 
 
 
 
  

  .التكامل الوظيفي:  املطلب الثاين
" أرنست هاس"سينجح، كان  يكن أحد من الواقعيني البارزين يعتقد بأن مشروع اإلحتاد األورويب يف وقت مل

تكامل ( من األوائل الذين أدركوا أن حترير التدفق التجاري وحترير االستثمارات وتدفق األشخاص عرب احلدود
 ةالذي ميز السياسة األوروبي التقليدي بني الدول سيحول نظام -اليت كانت حممية بشكل جيد سابقا-) إقليمي

" اسه" وقد ابتعد. يف حربني عامليتني يف جيل واحد - هذا النظامأي –فشله  و الذي تسبب لثالثة قرون

                         
 ويعين الوصول إىل حد حيث ال ميكن القيام بأي حتسينات )1848 -1923(Vilfredo Paretoمفهوم جاء به االقتصادي والفيلسوف اإليطايل " أمثلية باريتو) " 1

  .)على مستوى األفراد(جعل الفرد على أفضل حال دون جعل أي فرد آخر بأسوأ حال  و)على مستوى املوارد(أخرى 
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مؤسس  فهو يعترب، بشكل رئيسي عن اللبريالية التقليدية يف فهمه حول كيف ميكن هلذا التحول أن حيدث
  .)1(أكيده الشديد بأن الوظيفية اجلديدة ليست نظريةالوظيفية اجلديدة كمقاربة لدراسة التكامل مع ت

بعد التردد الكبري الذي ) 1971"(انتهت وزالت"ورغم أن هاس أعلن فيما بعد عن فشل الوظيفية اجلديدة وأا 
أي انتقل من االهتمام بدراسة (ودعا إىل التركيز على االعتماد املتبادل الدويل  )2(عرفته مسرية اإلحتاد األورويب

فإنه مت تزكية الوظيفية اجلديدة كنظرية ) على املستوى العاملي تهلتحول على املستوى اإلقليمي إىل دراسا
كواحدة من أهم األطر التحليلية الرئيسية لظاهرة  -يف علم السياسة-للتكامل اإلقليمي واعتربت هذه النظرية 

يف و ،)إنشاء سوق داخلي أورويب( 1984عرفت الوظيفية اجلديدة ديناميكية جديدة بعد و قد . التكامل
بتطبيق الوظيفية اجلديدة على قطاع التكامل القانوين يف اموعة  Burleyو  Mattliات قام كل من يالتسعين

ونظامها التشريعي تتوافق مع تنبؤات  ةو وصال إىل أن اخلصائص املميزة حملكمة العدل األوروبي ةاألوروبي
  .)3(الوظيفية اجلديدة

لكن حتت شروط الدميقراطية  .هو عملية نزاعية ومتقطعة ،الوظيفية اجلديدة بحس، كامل اإلقليميإن الت 
 متشابكة مع الضغوط اإلقليمية  ،حنو متزايد ىوعل، ومتثيل املصاحل املتعددة ستجد احلكومات الوطنية نفسها

ظمات اإلقليمية اليت قامت و تنتهي حبل التضارب بني مصاحلها مبنح جمال أوسع ونقل سلطة أكرب إىل املن
حتقيق هذه اآلمال سيزيد من إمكانية  و ،يف األخري سيبدأ املواطنون يف حتويل آماهلم إىل اإلقليم و.بإنشائها

  . االجتماعي إىل تكامل سياسي- انتشار التكامل االقتصادي

   J Monnet(.: Petit pas, Grand effets ( "موين" فالوظيفية اجلديدة تتماشى مع مقولة
ل الدويل على املستوى العاملي وتساءإن دراسة التكامل هي خطوة حنو نظرية للتغري " اسه"أعلن  2004ويف 

  أضاف أن الوظيفية اجلديدة طورت  و،)املثالية(و القانون ) الواقعية(هل هناك طرق أخرى للسالم عدا القوة 
  : اتييف فترة اخلمسين يف العالقات الدولية بشكل واضح لتتحدى النظريتني السائدتني

  .)4( الواقعية التقليدية واملثالية
بأنه ) Beyond the nation state( )1964( "ما بعد الدولة الوطنية" مؤلفه التحول الدويل يف هاس عرفو قد  
و عملية   .)5("عملية زيادة التفاعل واالمتزاج بني الدول واملنظمات الدولية حىت حتجب احلدود بينهما "

  : على النحو اآليت "هاس" اصاغه فتراضاتضمن سياق من اال عل و االمتزاج هذه تتمالتفا

                         
1 )  John Gerard Ruggie and al, Transformations in world politics: the intellectual contributions of Ernest  

B. Haas, Annual Reviews political science, 2005, 8, P274. 
ألن الوظيفية  EURATOM , EEC, ECSC لديغول مؤسسات" الكرسي الشاغر"كان ذلك يف الستينات عندما شلت سياسة )  2

  .اجلديدة نظرية متمركزة حول أوروبا ولذلك تنتقد بأا غري قادرة على وصف عملية التكامل بشكل عام
3 )  Anne-Marie Burley, Walter Mattli, Europe before the court: A Political theory of legal integration, 

International Organization, (vol 47, N°1 winter 1993), P57. 
4 ) John Gerard Ruggie and al, OP. Cit, PP282 – 286. 
5 )  Ibid, P 287. 
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حول ما هي املدة اليت ستستغرقها هذه : ليس لديها حمدد زمين خاص "اسه"ح الوظيفية اجلديدة كما أوض-
رة حىت تنظم نفسها عرب اإلعتمادات املتبادلة الوظيفية حىت تظهر إىل الوجود، ما املدة اليت تستغرقها املصاحل املتأث

ما املدة اليت يستغرقها الرمسيون يف األمانات اإلقليمية للقدوم باملشاريع اليت توسع مهامهم، و احلدود الوطنية، 
ويف سلسلة خطية " ا آلي" سيحدث  افترضوا أن االنتشار ))Seater( "سياتر" مثل(لذلك هناك عدة باحثني 
  .)1(قريبة من بعضها البعض

، كيف املتكون سيادية بشكل كأن ن علوظيفية اجلديدة بتفسري كيف وملاذا تتوقف الدول القومية اهتمت ا-
ا باالندماج واالمتزاج والتوحيد مع جرياا إىل حد أن تفقد اخلواص الواقعية وملاذا تقوم هذه الدول طوع

" تصنف العملية  –يفية اجلديدةأي الوظ –فهي . للسيادة بينما تكتسب تقنيات جديدة حلل الرتاعات فيما بينها
حيث الفاعلني السياسيني يف عدة أماكن وطنية متميزة يقنعون بتحويل والءام، آماهلم ونشاطام السياسية 

  .)2("حنو مركز جديد و أوسع، والذي متلك مؤسساته أو تطلب سلطة قضائية على الدول القومية السابقة
فالوظيفية اجلديدة تفترض أفول أمهية القومية والدولة القومية كما تفترض أن القوة التنفيذية و جمموعات 

  .املصاحل ضمن الدول هلا هدف رفاهي الذي يتحقق بشكل جيد من خالل تكامل الدول األوروبية
قتصاديات صناعية ضمن ا -تعميمها إمكانيةو من مث -تبدأ  أن عملية التكامل اإلقليمي" هاس" اعترب-

  .أنظمة سياسية دميقراطيةو  معات تعدديةتجم، مفتوحة
ن اآلليات الفعلية لتجاوز هذه احلواجز ضم ظرية لتجاوز احلواجز الوطنيةالوظيفية اجلديدة كنوقد وضعت  

  :صنف وظيفي معني هو الذي يؤدي إىل تغري للنظام

ن حتت الدولة إما العبون فوق الدولة أو العبو الالعبون األساسيون يف عملية التكامل هم: الفاعلون-1
أما الالعبون فوق الدولة فهي . الفاعلون حتت الدولة هي جمموعات املصاحل واألحزاب السياسية .الوطنية

فهذه املؤسسات الفوق وطنية تعمل على تطوير التكامل، تعزيز جمموعات . املؤسسات اإلقليمية الفوق وطنية
 .إقامة روابط وثيقة مع هذه اموعات ومع التكنوقراط يف اخلدمات املدنية الوطنية املصاحل وتكرس أو تشجع

مالكة للقوة السياسية  بوصفها فهذه احلكومات. "قالتجاوب على حنو خال"أما دور احلكومة فهو يتمثل يف 
لكن مع ذلك وبسبب  .تتجنب، تتجاهل أو تعرقل قرارات السلطات الفدرالية أن تقبل أو ااملطلقة، فإن بإمكا

حادي األفإن املراوغة أو االستعصاء  يف جماالت معينةعدم جتانس مصاحل هذه احلكومات يف بعض القضايا 
  .)3(للحكومات األخرىسابقة أنه يرسي إذا  اجلانب قد يكون غري مربح

           تقارب /عن توافقلضغوطات الناجتة ل اخلضوع –ة ربأو ستشعر أا جم –وبالتايل فإن احلكومات ستختار      
  .املصاحل الفوق وطنية واملصاحل الوطنية الفرعية      

                         
1 ) Ibid, P279. 
2 )  Burely and Mattli, OP. Cit, P53. 
3 ) ibid,  P 54. 
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  واحدة من اإلسهامات اهلامة للوظيفية اجلديدة هي إدخال مفهوم نفعي ): املصلحة الذاتية(الدوافع  - 2     
  ، جتانس املصاحل بشكل واضح لسياسة املصلحة الذي يقف يف تناقض صارخ مع مفاهيم النية احلسنة          

   .اإلخالص للسلعة املشتركة اليت تنتشر يف الكتابات الوظيفية  أو          
    فعملية تكوين  . للجماعةاملبدعني الرئيسيني/الطيبني ليسوا هم الصناع اس فإن األوروبينيفحسب ه          
   ة، ولديها اإلرادة و القدرة لتتحكم يف ن عليها جمموعات وطنية هلا مصاحل و أهداف خاصماجلماعة ي          
  كما أن  .تطلعاا وآماهلا بالتحول إىل وسائل فوق وطنية عندما يظهر هذا التحول كطريق مربح ومفيد         

  ريدون بشكل يحمصنني ضد التفكري النفعي، فهم  هم على نفس املنوال ليسوا  الفوق قومينينيالفاعل         

  .)1(يف شؤون اجلماعة أثريأكثر ت امؤسسام اخلاصة ليكون هلا رأي انتداب/ أن يوسعوا تفويضمتواصل          

   ،االنتشار الوظيفي :زمات تؤدي إىل تعميق متواصل للتكامل اإلقليمييثالثة مكان هناك :العملية -3    
  .ترقية املصاحل املشتركة و االنتشار السياسي          

 ايعين أن التكامل بني الدول يف قطاع اقتصادي واحد سيخلق بشكل سريع حوافز: فياالنتشار الوظي -أ    
فوجود . قوية للتكامل يف قطاعات أكثر وذلك لكي يستحوذ بالكامل على فوائد التكامل يف القطاع األصلي

خلق بني القطاعات يف اقتصاد صناعي حديث و درجة عالية من تقسيم العمل سي اعتماد متبادل وظيفي عال
  .تكامل يف قطاع واحدالأكثر من أجل تكامل أكثر عندما يتحقق  اضغط

اإلحباط بني النخب عرب الدول لعدم القدرة على حل املشكالت سيؤدي إىل أشكال جديدة من كما أن 
اعتماد متبادل وظيفي "وجود " اسه"يؤكد  ،ففي ظل الفضاء السياسي لإلقليم. العمل اجلماعي عرب الدولة

تطلب جماال دائم االتساع من ياقتصادية والسياسية -وأي أن االشتغال الفعال للمجاالت السوسي" للمهام
املستويات األوىل لاللتزام بصناعة القرار اجلماعي من طرف الدول يف اإلقليم ستخلق  فإن التعاون، ولذلك

  .)2(بشكل آيل نزعة من أجل توسع أكثر يف احملادثات اجلماعية

يصف عملية السلوك التكيفي، يعين التحول ): كانزم التحول يف الوالء الداخلييم(اسي االنتشار السي - ب
املتزايد للتوقعات، التغري يف القيم وااللتئام عند املستوى الفوق وطين موعات املصاحل الوطنية واألحزاب 

  .السياسية يف جتاوا مع التكامل القطاعي
كاملية متراكمة آليا، فاالنتشار ليس عملية آلية والسياقات الوظيفية إن الوظيفية اجلديدة ال تفترض عملية ت

  يف منظمات أخرى  ظمة ما ال يطبق بشكل عام و آيلفما يتم تعلمه يف من .تتطور لتكون سياقات مستقلة

                         
1 )  Ibid. 
2 )  G. John Ikenberry and Andrew Moravcsik, Liberal theory and the politics of security in Northeast Asia, 

(www.people.fas.harvard.edu/r/moraves/). 

http://www.people.fas.harvard.edu/r/moraves/)
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مبعىن أن الوظيفية اجلديدة حتدد بعض . أو حىت من طرف نفس اموعة يف مرحلة أخرى من عملها
فاملنظومات . ظيفيرابط لكنها ال تضع افتراضات مثل حتمية جتاوب الفاعل مع الترابط الوزمات التيمكان

تتمثل وظيفتها يف جعل الناس يتوقعون و يفكرون وليس وظيفتها إحداث تعميمات قابلة " اسه"الدولية عند 
  .)1(لالختبار

تمعات التعددية يف الدول القومية كلما تزداد عملية التكامل سرعة فإن جمموعات املصاحل واجلمعيات يف او 
درك أن هذه املؤسسات تس امن املؤسسات الوطنية حنو املؤسسات الفوق الوطنية، وهذا أل اهوالء تحولس

  .املادية ااجلديدة هي قناة أفضل من املؤسسات الوطنية السابقة لتحقيق مصاحله
فالتكامل لن ). أحزاب، نقابات(غري حكومية هذا االنتشار يعين النخب سواء خنب حكومية وإدارية أو خنب 

راط الذي يتعاونون حلل املشاكل، فالقادة السياسيون قيستمر أو يتطور إذا كان يقاد فقط من طرف التكنو
  .)2(سيكون بواسطة التكامل) إعادة انتخام(سيدركون يف النهاية أن تعزيز موقعهم 

مل كتغري للنظام يتطلب على أقل تقدير تطور أمناط  اجلدد فإن التكاينيمن وجهة نظر الوظيفف      
يتبنون الدولة القومية كنموذج  ألم.حل الرتاع على مستوى النظام ككلو صناعة القرارجديدة من 

يركزون على بعد  ولذلك فهم، وينحون باجتاه اعتبار التكامل الدويل كبناء دولة على مستوى جديد
  )3( لألبعاد األخرى -تكن منعدمة إن مل– قليلة القرار ومينحون أمهية ةعاصن

اهلياكل والعمليات اليت من خالهلا حتل الرتاعات وتصنع اخليارات بني قيم /يشري بعد صناعة القرار إىل البىن     
الذي تسود  احلدذا وصل إىل نظام متكامل إبأنه ميكن أن يوصف النظام  بعدال ضمن هذا .نادرة يف جمتمع ما

السلمية حلل الرتاع والتراكيب املستقرة للقرار على تراكيب التهديد أو استعمال العنف واألمناط املعاجلات  فيه
 اجلدد هو نظام متكامل نيفاحلد األقصى للتكامل حسب الوظيفي.)4(الدبلوماسية التقليدية للمساعدة الذاتية
م اختاذها يف مركز سلطوي حيث كل القرارات يت) Absolute Order(بشكل تام يكون عبارة عن نظام مطلق 

. )Coercion()5(واحد وحيث تقبل هذه القرارات بشكل ثابت يف كافة أحناء النظام خوفا من القسر واإللزام 
  وليس من استقرار  ،مستمرة حيث العنف هو املعيار" حالة حرب"فهي ) الالتكامل(اآلخر  األقصى أما احلد

  .رف اتغري مع نفعية مع شرعية/أو تسوية سوى هدنة مناسبة 

                         
1 ) John Gerard Ruggie and al, OP. Cit, P276. 
2 )  John Ikenberry and Moravcsik, OP. Cit. 

  :التكامل كإنتاج جلماعة سياسية له أربعة أبعاد)  3
  .صناعة القرار- 
  .يتعلق باحملتوى والنتائج املادية وليس السياسية للقرارات: البعد الوظيفي - 
  ).عمل دوتش(األمناط العامة للتحرك االجتماعي، تدفق االتصال، التفاعل والسلوك السياسي يف نظام :  أمناط السلوك االجتماعي- 
 .اجتاه النظام السياسي واتمع:  قف السياسيةاملوا- 

4 )  Charles Pentland, International theory and European integration,( the free press, NewYork, 1973), P201. 
5 )  Ibid, P 202. 
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عندما ميكن أن توجد  ،حسب الوظيفيني اجلدد نقول أن هذا النظام متكاملجتعلنا  احلد األدىن اليت نقطة     
النخب السياسية يف  أي أن( "بقبول عام" تتمتع ليتاملؤسسات والفواعل السياسية ا أن النظام، ضمننالحظ، 

) تقبل هذه املؤسسات والفواعل ألداء دور يف كافة أحناء النظامكل بلد تشري يف البيانات السياسية أا تعي و
بعني االعتبار وعكست بشكل منتظم يف نتيجة  امطالبه يت أخذتثل مصاحل النظام ككل، والهي تلك اليت مت

، )املصاحل العامة ااحللول تعكس من خالهل/وياتتسهناك أنواع من ال "اسه"حسب (عمليات القرار يف النظام 
حسب قدرات املؤسسات املشتركة على التنفيذ وحصوهلا على  أي( هذه النتائج لفرضلك التأثري مت اليت و

  .)1( )املوارد املادية واملصادر القانونية
صناعة  على مستوى بعدل تكامالشروط القاعدية الرئيسية املتعلقة بالإضافة إىل ذلك حدد الوظيفيون اجلدد 

  :القرار كما يلي
  رف البيئة السياسية اخلارجيةالتهديد من ط -1
  ).مشكل التوافق(تركيبة النخب السياسية يف النظام  أصول و -2
للدول  وجود روابط سياسية تقليدية، مؤسسات مشتركة أو تقاليد للتعاون والتشاور والقدرات النسبية -3

  )2(.لصناعة وفرض القرارات
وب وسياق صناعة القرار تتمركز حول أسلامسة هنا و هذه الشروط جتعل متغريات العملية احل     

 :تتضمن هذه املتغريات و، يف النظام

  .منوذج متقارب من مصاحل جمموعة ومصاحل وطنية يف قضية معينة/منط-
  .بروز و قابلية املناورة للمؤسسات والفاعلني الذين ميثلون املصلحة املشتركة-

  .ع املفاوضني حلل نزاعاماليت تدف نفسية مؤسسية، قانونية و: الضغوط املوقعية-
، أن يكون إلزاميا وله مفعول ألن يؤدي إىل "املصلحة العامة "أن يطور (منط حل الرتاع نفسه -

  .)3()قرارات جديدة

يتم حتقيق هذا العنصر عندما تواجه الدول األعضاء حتديات كبرية للوصول إىل  : ترقية املصاحل املشتركة -ج
تراف بضرورة الوصول إىل نوع من األرضية املشتركة حلماية املظاهر األخرى سياسة مشتركة مع تزامن االع

  .لالعتماد املتبادل القائم بينهم
  .تبديل التنازالت يف احلقول املعنية/ إن الطريق لتجاوز هذا اجلمود هو مقايضة اإلمتيازات 

                         
1 )  Ibid, PP 202-203 
2 )  Ibid, P 211. 
3 )  Ibid, P 212. 
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كانزم املقايضة يم. تقل املؤسسيترقية املصاحل املشتركة لألطراف خبدمات الوسيط املس ترتبط في املمارسةف 
  املؤسسي هنا يقنع املشاركني باالمتناع عن نقض االقتراحات و يدعوهم للبحث عن تسويات، 
وهذا ما يعزز يف املقابل سلطة املؤسسات املركزية، فهناك نوع من املنطق التوسعي مبنح مهام أكثر و أكثر ملركز 

مل يف نشاطات سوق إقليمي معني، فإن النخب يف هذه الدول فعندما تتعهد الدول بسياسة التكا .)1(جديد
فشيء واحد يؤدي ، ستجرب على معاجلة السياسات اخلارجية املشتركة للتعامل مع العراقيل القادمة من اخلارج

  .إىل آخر وهكذا ينمو التكامل اإلقليمي بشكل تدرجيي

مع ذلك . ياق االقتصادي، االجتماعي، والتقينهو السح السياق الذي يشتغل فيه االندماج الناج: السيـاق -4
اس أن العالقة لذا يعتقد ه. املشكالت السياسية االجتماعية ليست منفصلة متاما عنو  فإن املشكالت االقتصادية

بني االقتصاد والسياسة هي عالقة مستمرة، فاألسلوب الفوق وطين يؤكد على التدخل الغري مباشر للسياسي عن 
فمناطق . تكتسب دائما أمهية سياسية يف أذهان املشاركني" احملصنة"ألن القرارات االقتصادية طريق االقتصاد 

قد تكون عدمية األمهية إذا كانت خارج جمال التطلعات اإلنسانية " الغري مثرية للجدل"و " التقنية "التعاون 
ية كبرية و تتمتع بدرجة عالية من مناطق التعاون جيب أن تكون ذات أمهية اقتصادفواألعمال احليوية للتكامل، 

 .)2(التحديد الوظيفي

  :ميكن إمجال املالحظات التالية املبحثكخالصة هلذا     

االعتماد املتبادل املركب و املنظومات : على ميكانزمني أساسيني ؤسساتية اللبريالية اجلديدة املتؤكد  •
 يقول كيوهان  ،من غري احملتمللكن . الدولية لفهم التغري سواء على املستوى الدويل أو اإلقليمي

فمع استمرارنا  .الدقيق يف السياسات احمللية أن نفهم كيف تتغري أولويات الدول بحثدون ال ،و ناي
فإن نظرياتنا ستفقد عدة قوى اليت حتث  Exogenous)( املنشأ و التأثري باعتبار األولويات كشيء خارجي

  .)3(التايل يف أمناط التفاعل الدويلعلى التغريات يف إستراتيجيات الدول وب
ا و ال أعمال أخرى حول املنظومات الدولية أسست إىل أي مدى مويعترف كيوهان و ناي أن ال أعماهل

هامة يف السياسة  توحتت أي ظروف تكون تأثريات املنظومات على الدول هامة بقدر كاف لتخلق اختالفا
حذرا يقتفي سلوك الدول لرؤية كيف أن السياسات احمللية تتبع  مربيقي أكثرإفهناك حاجة إىل عمل . العاملية

مبادئ وقواعد و مؤسسات املنظومة، وكذلك اقتفاء عمليات صناعة القرار الداخلي ملعرفة أي إستراتيجيات 
  .)4(تتبع يف غياب قواعد املنظومة

 .عملية صنع القرارو  االنتشار: الوظيفية اجلديدة حتدد مكانزمني رئيسيني •

   .لتكامل الوظيفي والتكامل على مستوى صناعة القرار متداخالن كدور قيادي يف عملية التكاملاف
                         
1 )  Burely and Mattli, OP. Cit, P56. 
2 )  Ibid. 
3 )  Keohane and Nye, powers and interdependence revisited, op.cit, P742. 
4 )  Ibid, P743. 
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مسار التكامل يصل إىل : احلتميةأي أن هناك نوع من  أحادي خطي/ عملية التغري تقع على مستوى بعد واحدو 
تمية متناقض مع كل ما يدعي ال ننسى أن مبدأ احل(  )1(أي تقدم متواصل حنو هدف حمدد مسبقا  نقطة الالعودة

  ")علمي"أنه 
التحول يف الوالءات وأي  غري واضحة حول كيف و مىت حيدث بأا إمجاال و قد اعتربت أدبيات الوظيفية اجلديدة

نفسه رفض اآللية  "اسه"كما أن  .)2(مقابل التحوالت يف مركز صنع القرار توزن متنحه هلذا التحول يف الوالءا
  .)3(ية و دعا إىل حتليل فهم الشروط اليت تتحكم يف االنتقال من آلية إىل أخرىيف العمل الضمنية

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 

  .زم البنائيامليكان: املبحث الثالث
يرى البنائيون أن بناء الواقع االجتماعي معرض حيث ، زم البنائي إىل عملية البناء اجلماعي للواقعيشري امليكان

والذي يسمح بتكوين ارتباط بني مصدر أو أصل الوقائع االجتماعية ) Learning(ملسار متواصل من التعلم 
   "التطور املعريف" وهذا ما يسمى باملصطلح البنائي ،)4(وامتداداا و تطوراا املستقبلية احملتملة

                         
 
1 )Charles Pentland, op.cit, P 212. 
2 ) ibid, P200. 
3 ) Ikenberry and Moravcsik, OP. Cit. 
4 )   Fabrizio tassinari,op.cit, P64. 
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)Cognitive Evolution.(  والدويل، مسار من االبتكار، االنتشار الداخلي " ،"أدلر"ـل اوفق، التطور املعريفو ميثل
االنتقاء السياسي و مؤسساتية فعالة، واليت ختلق اإلدراك الذاتاين الذي على أساسه تتحدد مصاحل و ممارسات 

نقطة يف الزمان واملكان من  فالوقائع املؤسسية أو االجتماعية ميكن أن تبىن عند أي )1(".وسلوك احلكومات
  .املادي واالجتماعياملسار التارخيي بواسطة اإلدراكات اجلماعية للعامل 

أو نقطة حتول،  اك انقطاعلعملية متواصلة تتطور باستمرار دون أن يكون هنا هو، البنائيني دعن، إذن التحول
. التغري ال ينتهي أبدا: "يف مالحظاته حول البناء اإلقليمي يف البلطيق بقوله (Waever) "ويفر"وهذا ما سجله

 نفسه بطريقة أكثر بطئا وأقل وضوحا من التواريخ ينظم ذا املعىن أشكال جديدة متنوعة تتنافس والتاريخ  

  .)2("اليت تصنف يف أحكامنا الكلية كنقاط حتول) Breaks(اإلنقطاعات  و
معرفة العناصر أو املراحل املتفاعلة اليت هي متضمنة يف تكوين رمبا  زم البنائي تعينمعرفة تقنيات امليكانإن 

 ،املفهوم البنائي بحس، فاألقاليم. حقيقية/ءات االجتماعية إىل كيانات واقعيةأي يف حتول الفضا ،األقاليم
ويبدو أن طالب العالقات  ،ليست معطى لكنها تتكون من خالل اهودات اليت تتطلبها عملية بناء اإلقليم

  )3(:الدولية يفهمون عادة بناء اإلقليم كمسار يتكون من ثالث مراحل

والذين حياولون كشف الغطاء، . إقليم–قوم به األكادمييون بصفتهم بناؤور الرئيسي يالدوهنا :املرحلة األوىل-
عناصر ثقافية، تارخيية، جغرافية، : اليت تتضمن عالقات معقدة مثل" للمادة اخلام" انتقاء وحىت اختراع أساس

  )4(.اليت ميكن أن تساعد على توحيد املنطقة و... اثنية،

الرؤية اخلطابية  قيمونحيث ي، ظهر صناع القرار السياسي ليلعبوا الدور احملكمبعد ذلك ي:الثانية املرحلة-
اإلقليمية لألكادمييني، مث حياولون أن ينقلوا و ينشروا هويتهم املتخيلة إىل جمموعة الناس املعنية حىت تتمكن هذه 

ياسيني هم القادرون على تعترب هذه املرحلة هي األهم ألن الس. األخرية من صنع رؤية إقليمية بشكل موضوعي
منظمات و معاهد حتت راية  نشئواو لديهم اإلمكانية ألن ي، ذلك أم ميلكون القوة والسلطة، املمارسة

  ."عالقات إقليمية طبيعية"

درك اإلقليم على أنه تمكن من أن تفإن الشعوب املعنية ست، إذا ما جنحت املرحلتان السابقتان:الثالثة املرحلة-
ن يشاركوا يف ألوهذا ما يؤدي بالناس العاديني . لتايل لن تتساءل عن نوعيته أو إصطناعيتهوبا" طبيعي"

                         
1 )  Emmanuel Adler, Seizing the middle ground. Constructivism in world politics, European journal of IR, 3(3), 

1997, P 3 25. . 
 
2 )  Fabrizio Tassinari, OP. Cit, P101. 
3 )  Lars Hovbakke, Nordic identity in the post-cold war time, 
(www.iho.au.dk/es/afdelingen/publikationer/specialeliste/speciale.kq.pdf), p36 
 

، Nordic School : (Pertti Joenneimi ،Neuman( اإلقليم-اإلقليم يف مدرسة الشمال لبنائي-األكادمييني بنائي أشھر من)  4

Tunonder     املترابطة مع ما يعرف مبدرسة كوبنهاغن للعالقات الدولية  )Ole Waever  وآخرون.(  
  

http://www.iho.au.dk/es/afdelingen/publikationer/specialeliste/speciale.kq.pdf)
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فأي شركة جتارية ستشعر تلقائيا بضرورة اختيار شريكها من داخل ، )األقلمة(النشاطات ذات النمط اإلقليمي 
  .لإلقليم" هوية إقليمية" أو يصنع وهذا ما حيدد، اإلقليم وليس من خارجه

كما سيأيت يف املطلب ) البناؤون"(الفاعل"ل ما سبق يتبني أن املرحلتني األوىل والثانية تركزان علىمن خال
مشروعات (واملرحلة الثالثة تركز على عملية جتسيد اإلقليم من خالل عملييت األقلمة وبناء هوية إقليمية ، األول

  .كما سيتضح يف املطلب الثاين )البناء اإلقليمي
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  .البناؤون   :املطلب األول
أن أي مجاعة وطنية أو إقليمية حتتاج إىل مبشرين ذه اجلماعة كما  Hettne)( "هنت" لقد الحظ

  فالبناؤون ما هم إال هؤالء املبشرين  )1(.حتتاج إىل صناعة إنسانية بارعة متماسكة تثبت وجود هذه اجلماعة
يحدد بناؤو ف. ألفكار احلية مث تسويقها و نشرهاأو الفاعلني املعرفيني الذين يتمثل دورهم يف اختيار أفضل ا

 اإلقليمي ألجل حيددون األسس املشتركة اليت على أساسها يرمسون رؤياهم للبناء اكم ،اإلقليم االختالفات
الثقافية والضرورات السياسية املادة اخلام أو لوحة  تالتماثالو  وميثل التاريخ. حتقيق نتيجة سياسية مثمرة

يعين أن الفاعلني يقومون  مما ،لبنائي اإلقليم اليت بواسطتها ينشئون أساسا للتعاون اإلقليمي) Tool Kit(املفاتيح 
  بالفعل السياسي اخلاص ببناء اإلقليم ويتحملون مسؤوليته، رغم أم قد يكونون خمتلفني متاما 

  .ادم السياسية يف بنائهو يقيمون يف أماكن بعيدة جدا لكنهم يصبحون رغم ذلك جزءا من اإلقليم نظرا إلر
مدنيني، ( ال يعترب أن الدولة هي الفاعل األويل والوحيد لكنه يركز على الفاعلني ،امليكانيزم البنائي إذن

الذين لديهم قدرة التأثري على املعىن املرتبط باال وبالتمثيل وبالتايل التأثري على اخلطاب و طريقة  )حكومات
  )2(.مث التأثري يف املمارسات واألعراف اليت تتشكلو من  ،التوصيف والتعريفات

 ما الذي جيعل بعض بنائي اإلقليم أقوى من آخرين يف عملية بناء اإلقليم ؟ •

كما ميكنهم  "اإلقليم كإدرا"هم أولئك الذين يكونون متوافقني مع  ،الفاعلون الذين لديهم القدرة أكثر
 Process of(هو عملية صريورة ) إنتاج وإعادة إنتاج اهلوية(فتكوين اهلوية . احلديث عن هذا اإلدراك/الكالم

becoming ( حيث ميكن إدراك اهلويات أو االعتراف باهلويات فقط عندما يتم تكوينها، وتعريفها، واحلديث
  )3(.عنها بشكل واضح من طرف الفاعلني

وإعادة إنتاج اهلوية واليت مل يف إنتاج ) Moments(إن هذا اإلدراك لتكوين اهلوية يقلص من أمهية اللحظات 
هذه . تعمل كنقاط مرجعية ثابتة لتكوين اهلويات - أي اللحظات- يتم تفعيلها يف عملية الصريورة، لكنها

تشري إىل أمهية الذاكرة  فهي، "الذات" هلا تأثري ربطي يف إنتاج وإعادة إنتاج  الثابتة املرجعية النقاط
)Remembrance ( ا اإلنسان يف الطريقة اليت يكون " ذاتا ."  

                         
1 )   Peter Aronsson, The desire for regions, (Published by Institut für Europäische Regionalforschungen, 
Interregiones 1995:4), p35. 

2 )  Carina Keskitalo, Negotiating the Arctic: the construction of an international region, ( Routledge, New York, 
2004), p13. 

3 )  Anonym, Spatial identities and new regionalism,(pegasus.cc.ucf.edu/~janzb/place/politics.htm) 
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وبالتايل فإن هذه النقاط . معظم هذه النقاط تبقى خمتبئة يف األفعال الواعية لألشخاص أو األفرادكما أن 
تستعمل يف أفعال اللغة حيث يتم بناء فعال لصور اهلوية، كما تفسر هذه النقاط على أا ذكريات تسكن 

  .الالوعي اإلنساين
يف تكوين اهلويات واليت جيب أن تفهم ليس فقط على أا قصص تظهر من خالل  الذاكرة تلعب دورا هاماف

  )1(.الفعل الواعي، لكن أيضا كصور و بىن بقيت خمتبئة يف وعي وعقالنية األنا
بام اإلقليم قادرون على خلق تاريخ وجمموعة أساطري إقليميني، وبالتايل خلق أقاليم بواسطة خطافبناؤو 

 وليس حمال امؤكد او وجود اطبيعي ئااإلقليم إذن حياولون أن جيعلوا من اإلقليم شي بناؤو.يماحملدثة حول اإلقل
  :من األكادمييني والسياسيني معظم بنائي اإلقليم هم لذلك جند أن، للتساؤل أو الشك

 :األكادمييون أو اجلماعات املعرفية-1

اجلماعات  )Peter Hass( "بيتر هاس" عرفقد ل. إن الفاعلني النشيطني هم أولئك الذين ينتجون املعرفة
، ميلكون طريقا مشتركا للمعرفة، اذاتاني اأو فهم اإدراك".. املعرفية بأا تلك اجلماعات اليت يتقاسم أعضاؤها 

ميلكون أمناطا مشتركة للتفكري، ميلكون مشروعا سياسيا قائما على املعتقدات السببية واستعمال املمارسات 
  )2(."ة وميلكون التزامات مشتركة حول تطبيق وإنتاج املعرفة اخلطابية املشترك

  )3(:أربعة ميكانيزمات أساسية متيز عمل هذه اجلماعات "أدلر.إ"و  "هاس.ب"من وقدم كل 

حتديد املسألة قيد الدراسة واألهداف السياسية، يف أي :  التجديد السياسي -1
  .منتدى وعلى أي مستوى ينبغي حل املسألة

وذلك بواسطة استعمال الشبكات أو وسائل :  شار والدعاية السياسيةاالنت - 2 
قصد الترويج والدعاية لألفكار املشتركة وهذا ما يؤدي " العرب وطنية "الربط 

مثل ذلك ظهور ما . واإلدراكات واملصاحل تإىل تغري يف املواقف والسلوكيا
نتشار السريع الذي برز نتيجة اال" باتمع املدين اإلقليمي" أصبح يعرف 

املتعلقة خاصة مبفاهيم عصر " العرب وطنية "للشبكات االجتماعية والثقافية 
قضايا حقوق اإلنسان، الدميقراطية، وكذلك مسائل البيئة والعدالة : العوملة

  .االجتماعية

صناع القرار يبحثون عن الدعم من طرف مجاعة معرفية :  االنتقاء السياسي -3
  .بإضفاء الطابع الشرعي على اختيارام السياسية خمتارة بشكل يسمح هلم

                         
1 )  Ibid. 

 .85حجـار عمـار، مرجع سابق،  ص  )   2
 .86ق،  ص املرجع الساب  )  3



 139 

  مواصلة واستمرار اإلمجاع حول األفكار، املعتقدات :  املثابرة السياسية -4
ا ما مينح هلم املصداقية والسلطة، و األهداف بني أعضاء اجلماعة املعرفية وهذ    

 ج األفكار وبالتايل إمكانية التأثري يف املسارات السياسية، أي مواصلة إنتا

  .و ممارسة ضغوط من أجل تغيري السياسة وحماولة تقدمي طرق بديلة
تقوم هذه  ثحي، فالنصوص األكادميية والبحثية تستعمل كمصدر لإلهلام وكقاعدة للخطاب اإلقليمي

 اجلماعات بتوليد األفكار و ممارسة ضغوط من أجل تغيري السياسة ملناصرة أفكار أو توجهات إقليمية معينة 

دورا يف توفري بىن حتتية سياسية وتسهيل التفاعالت بني  -هذه اجلماعات-كما تلعب. و تقدمي طرق بديلة
وإبراز هذا املوضوع ، اموعات عرب اإلقليم و ذلك خبلق نوع من الوعي اإلقليمي بضرورة التعاون اإلقليمي

االختصاص، فإبراز مسألة ما على  كقضية رئيسية من خالل تنظيم املناقشات والطاوالت املستديرة مع أهل
  .أا ذات أمهية هو أكثر أمهية يف حد ذاته من فرض وجهة نظر معينة اجتاه تلك املسألة

 :  السـيـاسـيـون-2

، ألن السياسيني "السحر االجتماعي"إن صانعي القرار السياسي هم القادرون على ممارسة ما أمساه نيومان 
هذا السياق . سلطة اليت ختول هلم خلق السياق املالئم جلعل وجود اإلقليم ممكنااملواضيع ولديهم ال دليللديهم 

املالئم يتمثل حتديدا يف خلق املؤسسات اإلقليمية املناسبة اليت جتعل مسألة وجود هوية إقليمية أمرا مقبوال 
  .لدى مجيع الشركاء

أديناور  ،Robert Schuman)(شومان،)Jean Monnet(موين:ـمثال، لعب رجال دولة ك فعلى املستوى األورويب
Konrad Adenauer)( يف موضعها الالئق و ذلك عندما  ةدورا رئيسا يف تصميم و وضع املؤسسات األوروبي

التزموا بفكرة اللبرياليني اليت جتعل من احلرب أمرا ال مفكرا فيه بني بلدان ترتبط اقتصادياا مع بعضها البعض 
دولة عضو أخرى، و ذلك  ةأن يرى أي مكسب من احلرب مع أي" عقالين"ئد بإحكام حىت ال يستطيع أي قا

  ).رؤيا إقليمية(عندما مت اختيار قطاع الفحم و الصلب لكي تبدأ منه عملية التكامل 

  :العالقة بني السياسي و األكادميي أو بني السلطة و املعرفة-3
ي ليست عالقة خطية وإمنا عالقة تفاعل حسب وجهة نظر البنائيني فان العالقة بني السياسي واألكادمي

لكنهما جوهريان بالنسبة  –حسب البنائيني -فالنظام السياسي والنظام املعريف ليسا منفصلني .ديناميكي
  .لبعضهما البعض

  فإن السلطة  - الذي يعتمد البنائيون كثريا على دراساته يف بناء حتليالم- Foucault)("فوكو"فحسب 
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:  يقول فوكو.  عن بعضهما البعض لكنهما ينتجان بعضهما البعض بشكل متبادلني غريبنيو املعرفة ليسا شيئ
كما -ليس هناك عالقة قوة بدون دستور مترابط حلقل املعرفة، وليس هناك أي معرفة ال تفترض مسبقا" 

  )1(".عالقات قوة -تشكل يف نفس الوقت

فاملعرفة حسب . سم ما يراه هذا الفاعل كمعرفةوهي اليت تر املعرفة هي اليت تشكل الفاعل- فشبكات القوة
نتاج تفاعل ال اية له بني الرغبة والقوة،  –أي املعرفة  –لكنها " للحقيقة"ليست وسيلة موضوعية  )2(فوكو

فهي تلك الشبكة الكاملة من العالقات اليت توحد املمارسات اخلطابية اليت تعمل على ظهور األشكال املعرفية 
  .عرفة مشبعة بالقوة وليس من السهل فصلها عنهافامل. والعلوم

  ) Authoritative Power(إن اموعات سواء كانت سياسية أو معرفية تتميز بكوا تتمتع بقوة صارمة 
اليت تربط الناس سوية عن طريق ما يسمى احلس ) Narrative accounts(و تتخصص يف إنتاج حتاليل سردية 

يف األعراف أو املمارسات  )(Otherness تشكل يف املقابل األخرانية و )We-ness(اجلماعي املشترك
ويعترب البنائيون أن العالقة بني خمتلف هذه اموعات إمنا تكون من خالل اخلطاب . االجتماعية املختلفة

(Discourse) 3(.بني الدور السياسي والدور املعريف وهذا ال يعين أن هناك انفصاال(  

األفكار ، اإلدراك الذاتاين :من خالل بصياغة رؤيتهم اإلقليمية، سواء كانوا أكادمييني أو سياسيني اؤونو يقوم هؤالء البن

  .و فعل اللغة

 :اإلدراك الذاتـاين-1

مبقارنة الذاتانية  Stefano Guzzuni)( "ستيفانو جزيين" من أجل فهم جيد ملعىن اإلدراك الذاتاين قام
(Intersubjectivity) لغة هلا وجود وال ميكن اختزاهلا إىل جمرد وسيلة مادية بسيطة لالتصال فال. باللغة

أن توجد منفصلة عن استعماهلا، لكن قواعدها ال ميكن أن ختتزل إىل خيارات  للغة ال ميكنكما ، )صوت(
إذن اللغات  .ال ميكن أن ختتزل إىل املعاين اليت مينحها إياها األفراد، فليس هناك لغة خاصة ،بالتايل اللغة. فردية

إا يف املعاين املشتركة . ليست قابلة لالختزال إىل مادية موضوعية وال إىل فردانية شخصية، إا ذاتانية
ترسم أو تشكل بواسطة  -يف املقابل-هذه املمارسات  .ويعاد إنتاجها من خالل ممارسام ،ملستخدميها

   )4(.القواعد املتضمنة يف اللغة

                         
1 ) Carina Keskitalo, OP.Cit, P 18. 

واخلطاب مصطلح جيمل فيه فوكو . يستند البنائيون إىل إسهامات فوكو الذي اعترب أن أساس الفعل الثقايف بشكل عام هو اخلطاب )   2
يان أن التمييز بني املرض ولذلك سعى إىل تب .يرفض فكرة وجود واقع يسبق اخلطاب وكففو. كل أشكال احلياة الثقافية وتصنيفها

فما يعده  .املختلفة احلقبواجلنون وبني احلق والباطل كان كله من مظاهر منط اخلطاب السائد يف مراكز القوى االجتماعية يف 
الناس خطأ أو صوابا، حقيقة أو ومها هو نتيجة تغري أمناط اخلطاب والنظم املعرفية وليس نتيجة علوم منفصلة تقوم حول موضوع 

 .ابت وتتطور باستمرارث
3 )  Ibid,  P19. 
4 )  Stefano Guzzini, A reconstruction of constructivism in IR, European Journal of IR,  6 (2000), p38 
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  :"بوبر"انية باستعمال الكلمات الثالث يف مقاربة فعرف الذات "أدلر"أما 
  .األشياء املادية -1  

  .األفكار الذاتية من طرف األفراد -2 

   )1(. 2و  1الثقافة أو املفاهيم الذاتانية، مبعىن الوقائع االجتماعية اليت ال ميكن أن توجد بدون  -3 

  :  فهي ،النقودو هوذلك ل مثاالو قدم 
  ). شيء مادي(و ورقة مالية قطعة معدنية أ - 1 

  .)أفكار ذاتية فردية... (،اجتماعية نة، تصنع مكاةضار ،النقود مفيدة -2

املعىن املشترك (أن هذه القطع هي نقود فإذا ما توقف كل واحد عن االعتقاد بأن هذه القطعة ليست ماال فهي لن تكون  -3
الشيء (هو نتاج بناء تأويلي لذلك العامل اخلارجي أو الظاهري ) هذه القطع هي نقود(فماله معىن اجتماعي ). أو الذاتانية

  ).املادي

وعلى الرغم من أن . لذا تعتقد البنائية بضرورة النظر إىل ماهو أبعد من تأثري القوى املادية يف بناء األقاليم
ورا رئيسا وليس ثانويا، يلعب د) األفكار، الثقافة، اهلويات(القوى املادية تبقى هامة، إال أن اإلدراك الذاتاين 

  .يف عملية بناء اإلقليم
معينة اليت على أساسها يقومون بصياغة اهلوية الزمانية " مادة خام" اإلقليم  بناؤو خيتار و من هذا املنطلق 

  :)2(هذه املادة اخلام ميكن أن تكون. واملكانية لإلقليم

املاضي "، صورة وقبل كل شيء أوال، تعترب:  الذاكرة التارخيية املشتركة -1
بشكل عام ضرورية يف عملية تطبيع " السلمي التارخيي اجلماعي

)Naturalization (الفضاء االجتماعي.  

هذا الفضاء االجتماعي ميكن أن يتخيل :  أرباح اقتصادية آنية أو مستقبلية -2
على أساس أرباحه االقتصادية أو توقعات غنائمه االقتصادية املستقبلية 

  ).إلقليم من وجهة نظر اقتصاديةالنظر إىل ا(

اإلقليم  ميكن أن يرسم بناؤو:  أو السياسية املتشاة/اخلصائص الثقافية و -3
من الدين، : أو السياسة لتخيل اإلقليم/ من السمات الثقافية وإحياءام 

الثقافة، اللغة، طبيعة األنظمة السياسية، طبيعة الدول، العالقات السياسية 
  .بني الدول

                         
1 )  Emmanuel Adler, Seizing the middle ground, OP.Cit,P 350. 
2 ) Hilde Dominique Engelen, OP.Cit 
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ميكن أن يتم رسم اإلقليم من وجهة نظر :  وجود ديد أمين مشترك -4
 ; األمن، املنظمات األمنية;املنظمات اليت تنتمي هلا دول اإلقليم : منظماتية

  .املشاكل البيئية
، رؤيا اقتصادية، سياسية(ونظرا للعدد اهلائل لبنائي اإلقليم فإن اإلقليم نادرا ما يتالئم مع رؤيا إقليمية واحدة 

  )1(."ملبادئ بنيوية موحدة "وبالتايل غالبا ما يفتقد البناؤون ) أمنية

هياكل احلكم، روابط بني (القول بنجاح رؤيا إقليمية معينة يعين أن هناك تطورات إقليمية ستحدث إن  
  .ذاتاينطبقا لتلك الرؤيا اإلقليمية، لكن هذا النجاح يستلزم ميكانزمات أخرى تتبع هذا اإلدراك ال) األفراد

 :األفكــار-2

". الظروف" و " األفكار" هناك موضوع هام وثابت يف األدبيات حول األفكار وهو مسألة االنسجام بني 
تساهم يف إضعاف مصداقية بعض األفكار وجتعل يف ذات ) Scope Conditions( نطاقيةفهناك ظروف 

  )2(:منها، الوقت أفكارا أخرى تسطع وتصبح ذات شأن سياسي

كاألزمات السياسية أو االقتصادية اليت ختلق مناخا من عدم االستقرار مما حيفز  صدماتال -1
يف مثل هكذا فترات دراماتيكية ميكن أن حتدث حتوالت راديكالية . و يشجع التجديد الفكري

  .يف األجندة السياسية بسبب القبول العام واحلاجة موعة معتقدات معيارية أو سببية جديدة

فإدراك ) Le status quo(ار أيضا بسبب عدم الرضا أو اإلحباط من الوضع القائم أن تزدهر األفك ميكن -2
  .الشعب أو احلكومة لوجود فشل سياسي يفتح اال السياسي أمام أفكار جديدة

  :)3(معايري حىت يتحقق جناح و انتشار األفكار  ستة أدلر و قد وضع

                          .و تؤصل يف الطبيعة والعقلأن تفوز بالشرعية و ذلك بأن تؤسس أ -1

  .التوازن املطلوب توفر -2

  .أن تكون مدعومة بالقوة -3

  .يتم باستمرار عقلنتها و مأسستها أن -4

  .تربز احلاجة إليها حلل مشكل عندما -5

تنتشر هذه األفكار من خالل التنشئة االجتماعية ومن خالل العمليات  -6
  .بلوماسية وخاصة القدرة على اإلقناعالسياسية و الد

                         
1 )  Ibid. 
2 )  Claudia M. Fabbri, The constructivist promise and Regional integration : An Answer to old and new 

puzzles : The south American case, www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/abstracts/18205/ - 16k 
3 )  Emmanuel Adler, Seizing the middle ground, op.cit, p352. 
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املسؤولون ) Ideational entrepreneurs(فاألفكار تنتشر ألن هناك من يدافع عنها وهم املنظمون الفكريون 
  )1(.تعريف مصطلحات و تعابري البناء االجتماعي/عن حتديد

 :انزمنيمن خالل ميك )اختيار بعض األفكار ونقلها لتصبح كمسلمات(ويتم هذا االنتشار 

  )Learning(   و التعلم) Socialization( التنشئة االجتماعية         

وأساليب ، و قواعد، تشري التنشئة االجتماعية إىل جتنيد األفراد ضمن إطار معايري: التنشئة االجتماعية2-1
ام حىت تتالءم مع و تتطلب التنشئة االجتماعية أن يقوم األفراد بتغيري أولوي. السلوك اخلاصة جبماعة معينة

فعملية التنشئة االجتماعية تؤدي إىل جعل الفاعل يصل إىل تبين  درجة معينة من املعايري .املعايري التنظيمية
وأهم آلية بالنسبة للبنائيني اليت تؤدي إىل تبين معايري وسياسات . )2(والقواعد وطرق السلوك لتلك اجلماعة

  ).Normative Suasion(هي آلية اإلقناع املعياري  -ضمن عملية التنشئة االجتماعية- مجاعة 

فـالتغري الناتج عن التحوالت يف اإلقناع واألولويات هو أكثر دواما وبقاء حسب البنائيني من ذلك التغري 
 ينيتفقد أظهر الباحثون البنائيون أن الفاعلني االجتماعيني اإلتصاال. )3(احلادث بسبب آليات أخرى

)Communicatively social actors( من بيئتهم األرباح أو يبحثون عن مناذج / ال حيسبون كثريا التكاليف
لكنهم عوضا عن ذلك يقدمون حججا و حياولون إقناع ). اإلقليمية(عندما يعملون يف املؤسسات الدولية 

ئل الفاعل فإذا س. ممكنة بعضهم البعض، فمصاحلهم و أولويام ليست ثابتة وإمنا مفتوحة ألي إعادة تعريف
حسنا، هذا هو الشيء الصائب الذي جيب أن أقوم به، " لتعاون فإنه سيجيب بعد تفكري واععن مصدر ا

) Appropriateness(فالفاعل هنا يتحرك مبنطق املالئمة ) 4(".بالرغم من أنين ما تعودت على أن أعتقد بذلك
  .وليس مبنطق النتائج أو العواقب

فطبيعة . عياري دورا أكثر تعقيدا للغة باعتبارها جوهرية للفاعلني ومصاحلهمكما يعطي ميكانيزم اإلقناع امل
كما أن الفاعل اإلتصايل يتجه حنو حتليل . التعاون تصبح أكثر استقرارا أثناء تعلم الفاعلني ملصاحل جديدة

اهل املعلومات املعلومات اجلديدة حتليال معرفيا على عكس الفاعل العقالين الذي يتجه أكثر حنو تصفية أو جت
  )5(.اجلديدة

                         
1 )  Claudia M. Fabbri, OP. Cit. 
2 )  Lisbet Hooghe, Several roads lead to international norms, but few via international socialization, 
journals.cambridge.org/production/action/cjoGetFulltext?fulltextid=346226 
 

بآلية  كذلك تسمى–) التمثيل(جي اليت تفترض عقالنية الفرد، آلية احملاكاة االجتماعية آلية احلساب اإلستراتي :هي اآلليات األخرى)  3
 Lisbetلكن املشكلة اليت تطرحها آلية اإلقناع املعياري حسب . أن اإلنسان يتصرف وفق ما يتوقعه اآلخرون منهأي  -انتحال األدوار

Hooghe مالحظة السلوك، لذا فإن علماء االجتماع يعمدون إىل معاجلة  هو أن التغري يف األولويات ال ميكن معرفته من خالل
   املنشأ و التأثري األولويات باعتبارها عامل خارجي

4 )  Jeffrey Checkel, Social mechanisms and regional cooperation: are Europe and the EU really all that 
different? http://www.arena - uio.no/about/staff/checkel.xnl 

5 )  Ibid. 

http://www.arena
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ويقصد به حتديدا التعلم االجتماعي املركب الذي يعين تلك العملية اليت يكتسب فيها الفاعلون :  التعلم 2-2
مصاحلا و أولويات جديدة يف ظل ) املعايري أو البىن اخلطابية (من خالل التفاعل مع السياقات املؤسسية الواسعة 

 مصاحل و هويات الفاعل اليت يتم صياغتها خالل  ليضع بشكل خمتلف غياب أي حوافز مادية واضحة

  )1( .التفاعل
 ويتميز التعلم االجتماعي املركب عن البسيط كون هذا األخري يكتسب فيه الفاعلون معلومات جديدة 

ابات حبس ،التعليم البسيط يتميز إذن. و إستراتيجيات جديدة لكنهم بعد ذلك يتبعون مصاحل معطـاة وثـابتة
من خالل دراسته للتعلم االجتماعي يف املستوى املؤسسايت  J. Checkelوقد حاول . العقالنية/املنهجية الفردية

  : )2(أن حيدد امليكانيزمات اليت تبني كيف و مىت حيدث التعلم االجتماعي، فوجد أن األورويب
فيات التعلم االجتماعي مرجح أكثر يف اموعات حيث يتقاسم أفرادها خل -1

  ).دما يكون كل أعضاء اموعة حمامنيمثال عن(مهنية مشتركة 
التعلم االجتماعي مرجح أكثر عندما حتس اموعة أا يف أزمة أو بأا تواجه  -2

  .دالئل واضحة وال جدال فيها عن فشل السياسة

التعلم االجتماعي مرجح أكثر عندما تلتقي جمموعة بشكل متكرر وحتدث  -3
  .ية بني املشاركنيكثافة عال

  .التعلم االجتماعي مرجح أكثر عندما تعزل جمموعة عن الضغط والعرض السياسي املباشر -4

أو األقاليم التعليمية /ويتجلى التعلم االجتماعي يف السياق اإلقليمي من خالل دبلوماسية امللتقيات و
)Leaning Regions.(  

تقوم على التفاعل واحلوار، تنمية املعاين املشتركة، واألفكار تعترب دبلوماسية امللتقيات ميكانيزمات تنشئة 
فاحللقات الدراسية الدبلوماسية وإجراءات بناء الثقة املمارسة بشكل واسع من . التجديدية واحللول التعاونية
هي تفاعالت إستراتيجية دف إىل خلق  ،روبا ، وعدد من املؤسسات اآلسيويةومنظمة األمن والتعاون يف أ

  )3(.وثقة متبادلة اجتماعي مشتركة، واقع اليت ميكن أن تؤدي إىل خلق معان لبيئةا
  .أما األقاليم التعليمية فهي نوع من الفواعل اإلقليمية أين يصبح رأس املال املعريف جمسدا ضمن أطر مؤسساتية

                         
1 )  Jeffrey T. Cِheckel, social construction and integration, (www.arena.uio.no/publications/wp98_14.htm - 
144k). 
 
2 )  Ibid. 
3 ) Emmanuel Adler, Normative power: the European practice of Region building and the case of the Euro-
Mediterranean partnership,  repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=ies. 
 

http://www.arena.uio.no/publications/wp98_14.htm
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بكل –ض املؤسسات كما أنه مع غياب األفكار فإن بع. فمن خالل تدخل املؤسسات يتم تعزيز تأثري األفكار
املؤسسات هي كيانات صنع السياسة، املنظمات والربامج اليت متيز (ال ميكن أن توجد على اإلطالق  -بساطة

  ).الشؤون اإلقليمية
يركز على العالقة بني السلطة و املعرفة و حياول ، مفهوم اإلقليم املعريف اكم، إن مفهوم اإلقليم التعليمي

. ى أساس الوعي اإلنساين الذي مييل إىل أخذ شكل اإلدراك اجلماعي للواقعإظهار أن املؤسسات تقوم عل
  )1(.كما يؤمن بأن القدرة على توليد األفكار هو عمل دقيق و فعال تقوم به السلطة

أن تلك الدول اليت تتعلم كيف حتقق و حتافظ على احلس اجلماعي املشترك هي فقط اليت  "أدلر"ويؤكد 
  . هو الذي يشكل جزءا من ميكانيزم التغري -وليس التوازن –فالتعلم . اجلماعة األمنيةتستطيع التقدم باجتاه 

بعض األفكار أو املعتقدات من قبل األفراد، ) Internalizing(التعلم ال يعين فقط قبول تدخيل ،مبعىن آخر
يني للواقع، واليت من إعادة التعريف والتفسري اجلماع) مسار فعال(ولكنه أكثر من ذلك يعين عملية نشيطة 

أي إحداث التغري،  ،)2(تقوم على معرفة جديدة سببية ومعيارية، تصبح ممأسسة وبالتايل حتدث تأثرياا العملية
املمأسسة يف ) اخللفية املعرفية(ولكنه أساسا تغري املعرفة القاعدية ، ليس ذلك اخلاص بعقول األفراد فقط

جمتمع مدين "ذلك ظهور ثال م. ألشخاص اليت متارس التغري السلمياملمارسة واليت تؤدي إىل توسيع جمموعة ا
يف منطقة الشمال ويف شرق آسيا نتيجة االنتشار السريع للشبكات االجتماعية والثقافية عرب الوطنية " إقليمي

  ...املتعلقة بقضايا الدميقراطية، حقوق اإلنسان، البيئة،

 . ن نظام لتوليد املوضوع، األهداف، وكلمات اجتماعيةاللغة يف هذا السياق هي جزء م:)3(فعل اللغة-3

                         
1 )  Hilde Dominique Engelen, OP. Cit. 
2 )  Emmanuel Adler, Normative power, OP. Cit. 

من   J.L Austinتطويره من طرف ة اليت بدأت حديثا بالدخول إىل أدبيات العالقة الدولية، فمفهوم فعل اللغة مت هناك تقليد كبري حول نظرية فعل اللغ)  3
 Johnأما أهم إسهام بارز يف نظرية فعل اللغة حىت اليوم فقد جاء من قبل ). How to do things with words) "1962" خالل مؤلفه 
Searle  وكتابه املعنون "Speech acts ) "1969.(  

  :وهناك عدة أفكار مركزية تقوم عليها نظرية فعل اللغة
فعندما تقول . فقول الشيء هو فعله. بعض أنواع الكالم ليس فقط جمرد أنواع وصفية أو ناقلة للمعلومات، لكنها أفعال يف حد ذاا وحبد ذاا - 1

  .تائجه األخالقية والقانونيةفإن هذا يعين مباشرة فعل له ن"  I doأقبل " العروس يف سياق الزواج 
  .أفعال اللغة معتمدة على السياق الذي تأيت فيه - 2
  : كل ما حيدث هو أن ينقل حمتوى اللغة من طرف آلخر. ال تفترض أفعال اللغة بالضرورة وجود أي اتصال مباشر بني املتصلني - 3

 .حىت وإن مل يتم التحدث عن هذا التهديدفإن التهديد ميكن أن يصل ) ع(صوارخيها باجتاه الدولة ) س(إذا وجهت الدولة 
  :أنظر 

Karin Fierke, Antje Wiener, Constructing institutional interests : EU and nato enlargement, 
http://www.iue.it/RSCAS/WP-Texts/99_14t.html 

                  
  :تصنيفا ألفعال اللغة 1985سنة  Searleوقد وضع 

  .إخبار الناس كيف هي األشياء): Assertive(توكيدية  -1
  .حماولة جعل الناس يقومون بأشياء): Directive(إرشادية  -2
  .إلزام أنفسنا بفعل أشياء): Commissive(إلتزامية  - 3

http://www.iue.it/RSCAS/WP-Texts/99_14t.html
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. )1(ال توجد سابقة عن إنتاجها يف خطابات معينة، فهي تبىن مع اخلطاب Doty)"(دويت" فاملواضيع حسب
. كيف يالحظ أو يستوعب الناس أفعال اآلخرين) Ways of communicating(فأفعال اللغة هي طرق اتصال 

 ،و اخلطابية تبقى خاصية رئيسية للمقتربات البنائية) Communicative(ية تاالتصاالفالتركيز على املمارسات 
 فهناك إصرار بأن الكلمات، اللغة، التعبريات االتصاالتية حباجة ألن تؤخذ جبدية يف دراسة السلوك االجتماعي

بعض التفسريات فمن خالل املمارسات اخلطابية يتمكن الفاعلون من صنع معىن للعامل، بناء واختيار " 
أي تلك اخلطابات اليت تربز من بني  -فاخلطابات السائدة .)2("إعطاء معىن لنشاطام واستبعاد أخرى،و

تنتج و تعيد إنتاج هويات  -اخلطابات املتنافسة واليت تتحدث عن نفس املوضوع، األهداف و العالقات
جمموعة من " هو  )Saco and Weldes( "ساكو و فالدس" أن اخلطاب حسب تعريف كذل .الفاعلني

  ثقافية املستعملة من قبل الناس لبناء معىن حول عاملهم - القدرات املتمثلة يف جمموعة املصادر السوسيو

وهو بناء " بنية ملعىن قيد االستعمال" وأضافا أن املمارسات اخلطابية اليت تشكل اخلطاب هي ، )3("و نشاطام
لذاتانية للممارسات اخلطابية يف حقيقة أن اللغة اليت بواسطتها يبين الناس حيث تتجلى اخلاصية ا، ذاتاين ولغوي

 اأما اخلاصية اللغوية فتعين أن اللغة هي نظام إشارة مركزي والذي يوفر مصادر. هي بالضرورة مشتركة ،معىن
  .)4()املوضوع، اهلدف والعالقة بينهما(خارج ما يقوم الفاعلون ببنائه 

على " خطابيا"كانت قادرة و اليت القوى اليت دفعت بالنافتا  ب يظهر مثال من خاللااألثر البنائي للخط  
حتويل "غري جدير بالثقة إىل شريك اقتصادي للواليات املتحدة و  يمن بلد عامل ثالث" مكسيكو"إعادة تعريف 

وبالتايل فإن النافتا ، "ة النافتا من املسائل اململة اخلاصة بالسياسة التجارية إىل قضية حيوية للهوية األمريكي
تأثري سبيب للخطاب ( جتاوزت االجتماعات وأعادت بناء العالقات التجارية للواليات املتحدة يف مشال أمريكا

  .)5()و مكانيزمات سببية أخرى مثل املصاحل املادية
اإلقليم عن  كما أن تكوين اهلوية مرتبط بأفعال اللغة املؤدى من طرف عدة فاعلني الذين يقومون بتفعيل

على ) Clustering( كيشب/كما كان، وبالتايل ممارسة تأثري عنقودي) Speaking it(طريق احلديث عنه 
  .)6( الشعوب األخرى يف اإلقليم

                                                                          
  .التعبري عن مشاعرنا و مواقفنا): Expressive(تعبريية  - 4
  ).Utterances(نطقنا /اتناالتعبري عن التغريات يف العامل من خالل تعبري): Declaration(تصرحيية  - 5

 Mike Williams, The speech act method: studying power and influence in conversation interaction:  أنظــر
 and a critique of conversation analysis, www.shef.ac.uk/socstudies/Shop/mike2.pdf 

  
1 )  Rodney Bruce Hall OP. Cit. 
2 )  Claudia M. Fabbri, OP. Cit. 
3 )  Rodney Bruce Hall OP. Cit. 
4 )  Ibid. 
5 )  Ibid. 
6 ) Anonym,spatial identities and new regionalism, OP. Cit. 

http://www.shef.ac.uk/socstudies/Shop/mike2.pdf
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كميكانيزم لدراسة التغريات اليت حتدث على مستوى الكالم " حتليل اخلطاب"لذا يهتم البنائيون مبا يسمى 
)Speech (التركيز على اخلطاب من مستويات خمتلفة بالتحليل  تمو ي. لوبالتايل على األفعا)1(:  

هنا التركيز على اخلطابات املوجودة يف ):  داخل اإلقليم(اخلطاب الداخلي  -1
مع إعطاء األولوية ). ماذا قيل ومن طرف من(عدة مستويات يف وقت واحد 

  ).نصوص منافسة/ نصوص سائدة (للخطابات السائدة 

) اليةالنصوص اليت تصنع السياسات احل(الرمسية  النصوص التركيز على -2
  .يت هي حمل نقاشالنصوص الو

      النظر إىل نصوص خمتلفة ): Synchronic(التركيز على البعد الزمين للخطاب  -3           
  .ت خمتلفة ضمن نفس الوحدة يف مرحلة زمنية معينةيف مستويا               

     ،النظر إىل تلك اخلطابات املنتجة خارج اإلقليم: (Diachronic) التزامين التركيز على البعد -4
  .هذا البعد يربز كيفية تغري اخلطابات عرب الزمن. ولكنها معنية به   

                         
1 )  Fabrizio Tassinari, OP. Cit, PP 91-92. 
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  .مشروعات البناء اإلقليمي :املطلب الثاين
هذه العملية تكون فمن خالل . حتلل مشروعات البناء اإلقليمي كعملية تتطور باستمرار وليس كمفهوم ثابت

ملناقشات حول البحر األبيض املتوسط ليست جمرد ا"فمثال  اهلويات اجلماعية معرضة باستمرار للتفاوض
أوصاف لواقع موجود ولكنها جزء من مسار إنشاء هذا الواقع، أين املمارسات اخلطابية جتعل من املمكن 

   .)1("السياسية  إلعالن عنه يف البياناتمفهوم ، احلديث عنه، وا/هلكذا كيان أن يتم وضعه ضمن تصور
فالبنائية تؤكد على . يف مشروعات البناء اإلقليمي يكون التركيز حول بناء الثقة، اهلويات والقيم املشتركة

 "روواأل"فإنشاء عملة مشتركة مثل  ،)3(لتطوير أهداف اقتصادية وسياسية معينة )2(االستعمال املفيد لإلقليمية
  .طلق البنائي على أنه تعبري عن البحث عن هوية و رؤية سياسية مشتركةينظر له من املن

يتضمن هذا امليكانيزم األساسي الثاين من حيث حتول الفضاء االجتماعي إىل إقليم حيظى بالشرعية واالعتراف 
  .بناء الشكل الرمزي لإلقليم و بناء الشكل املؤسسايت:  )4(مرحلتني رئيسيتني

 :ليمبناء شكل رمزي لإلق-1

مع رموز تكون  ى شكل مفهومي واعجمال مميز إقليميا لكي يعط/يتضمن هذا البناء تصور وجود فضاء
  هو، "Carina Keskitalo"ما ذكرت  بحس، ومن أكثر الرموز أمهية .)5(مرتبطة ذا الفضاء اإلقليمي

لسلة األحداث املترابطة التطور التارخيي لإلقليم، أحداثه، س -عادة-فهذا األخري جيمع ". اسم اإلقليم" 
  )6(.ويضم التواريخ الشخصية لسكانه إىل هذا التراث اجلماعي ،والذاكرات املهمة

ويتم هذا ". نيومان"فاإلقليم ما هو إال بناء خطايب حسب .يأيت البناء الرمزي أساسا من خالل اخلطاب
دة يف العمليات السياسية املتميزة التكوين للشكل الرمزي من خالل الصدامات املختلفة بني التعاريف املتول

 (Essentialist)و ميكن أن تكون احلجج املستخدمة جوهرية . بعالقات متينة بني التعاريف وشؤون السلطة 
وتدعي أن اإلقليم خمتلف جوهريا عن األقاليم األخرى وبالتايل له احلق الطبيعي يف أن يكون متميزا، وميكن 

وتدعي مثال أن املوقع اجلغرايف لإلقليم جيعل من الضروري النظر إىل اإلقليم أن تكون هذه احلجج إستراتيجية 
  .)7(ككيان فريد

                         
1 )  Michelle Pace, Rethinking the Mediterranean : reality and construction of a region, 

(www.sant.ox.ac.uk/esc/ramses/pace.pdf), p9 
 

أو تنشئة اجتماعية للهوية ) Cultural Recognition(من اإلدراك الثقايف ) مسار(اإلقليمية من املنظور البنائي ماهي إال عملية )  2
  .شتركة أو اجلماعيةاإلقليمية امل

3 )  Raimo Vayrynen, Regionalism : old and new, international studies review (2003) 5, P 28. 
4 )  Carina Keskitalo, OP. Cit.P9 
5 )  ibid, P 
6 )  Anonym, Spatial identities and new Regionalism, op.cit. 
7 )  Ibid. 

http://www.sant.ox.ac.uk/esc/ramses/pace.pdf)
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هلا قوة تغيري ) اإلقليمية السياسية، الثقافية، التارخيية) Narratives( سردياتال(فاستعمال الرأمسال الرمزي 
تتغري كذلك الطريقة اليت حتدد ا احلس اإلنتمائي للشعوب أو تغيري الروابط السياسية، وبالتايل ميكن أن 

  .الشعوب هويتها على املستوى االجتماعي والسياسي
ال تعكس فقط إمكانية وجود أو بناء فضاء ...) اسم اإلقليم، عناصر ثقافية، قيم،(فالرموز املستعملة 

  .)1(اجتماعي متميز لكنها تقولب هذا الفضاء ضمن إطار أو نطاق تلك الرموز و حدودها
الذي مت إعادة بعثه  بواسطة ) Imagined Region(ترب الوسط الشرقي ألوربا كمثال عن إقليم متخيل قد اعل

 New spatial(فهذه العملية قد نتجت يف فضاء ختيلي جديد ). الرموز(انتشار القيم واملمارسات الدميقراطية 

imaginary (ري كل من الوضع الذي خيتلف بشكل أساسي عن عصر احلرب الباردة، حيث مشل التغ
   .)2(.السياسي و هويات اإلقليم

 :املؤسسايتبناء الشكل -2

من خالل ديناميكية التفاعالت  املعايري واهلويةيرى املنطق البنائي بأن املؤسسات ميكن أن تساهم يف خلق 
هو ) أي مجع املمارسات الفردية يف شكل مجاعي، روتيين و مؤسسي(فالشكل املؤسسايت لإلقليم . املتكررة

لذلك مينح البنائي األولوية يف دراسة . الذي خيلق املعايري واهلوية املشتركة اليت ستوفر فيما بعد قاعدة للتعاون
مبعىن آخر إن البناء املؤسسايت ما هو إال بناء هلوية إقليمية . الشكل املؤسسايت الجتاهات هوية اموعة

  . مشتركة ومعايري مجاعية
إن املؤسسات هي أساسا . جمموعة مستقرة نسبيا أو بناء من اهلويات واملصاحل" ا املؤسسة بأ فندت يعرف

مبنأى عن أفكار الفاعلني، وتشمل املؤسسات املعايري  اكيانات معرفية اليت ال ميكن أن يكون هلا وجود
أسسة م"أن  Anssi Paasi)( "آنسي باسي" كما الحظ. )3("اجلوهرية والتنظيمية وقواعد التفاعل الدويل

األقاليم تشري إىل العملية اليت من خالهلا تقوم خمتلف الوحدات اإلقليمية بإنتاج و إظهار نفسها يف خمتلف 
  .  )4("املمارسات االجتماعية والثقافية 

بىن هويات ومصاحل اليت غالبا ما تنظم ضمن قواعد "فاملؤسسات تعرف بشكل عام عند البنائيني على أا 
، ب أو فشل األدوار اليت حتددها املؤسسات جتعل من الوضعية احلالية واملصاحل أكثر صعوبةغيا. ومعايري رمسية

فالروابط املؤسسية املشتركة هي اليت تساهم يف متاسك األقاليم باعتبارها . يف اهلوية اورمبا تكون النتيجة إرباك
  .كله ضمن عملية وصف اهلوية اإلقليمية وهذا ،)5("بىن معرفية متغرية

                         
1 )  Carina Keskitalo, OP. Cit.P11 
2 )  Raimo Vayrynen, OP. Cit.P33. 
3 )  Shaun Narine, Asean and the idea of an Asian monetary fund : institutional uncertainty in the Asia Pacific, 
(www.ony.unu.edu/seminars/2002/securityinasia/shaunnarine.pdf), p3 
 
4 )  Carina Keskitalo, OP . Cit,  P 7. 
5 )  Raimo Vayrynen, OP. CitP34 

http://www.ony.unu.edu/seminars/2002/securityinasia/shaunnarine.pdf)
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مؤسساتية  عرب قنواتبنائية تفترض أن هويات ومصاحل اإلقليم ميكن أن تتغري من خالل التفاعالت اليت تتم فال
)Institutionally – mediated interactions(،   وأن احلدود املعرفية تتغري حسب اإلدراك اجلماعي للهويات

حتليل أساسية وعنصر أساسي يف تتبع تقنيات لذا فإن املنظمة اإلقليمية تبقى نقطة ، واملعاين ضمن هذه احلدود
  .عمل امليكانزم البنائي

إذن ظهور إقليم ميكن أن يعترب كنتيجة لألهداف املوضوعة والقرارات اليت توصل إليها األفراد املالكون للقوة  
 ،مرةمست) Structuration(أو حتالفات أفراد يعملون يف سياق عملية تشكيلية / احملليون الغري حمليون و

ستكون يف ...) اقتصادية، سياسية، ثقافية،(مؤسسات اتمع  و ،فاألقاليم ختلق من خالل املمارسة املؤسسية
كما تعترب ) بناء هوية و مصاحل مشتركة( )1(آخر األمر العوامل األكثر أمهية يف إعادة إنتاج الوعي اإلقليمي

  .)2(للتنشئة االجتماعية ااملؤسسات معزز

 :مشتركةبناء هوية 2-1

فاهلويات تساعد على تكوين متاسك داخلي . إن تكوين هوية إقليمية مشتركة هو هدف املشروع اإلقليمي
يتم التعامل البنائي مع اهلويات على أا دائما حيث ، "اآلخر"و " النحن"برسم احلدود بني ) داخل اإلقليم(

دود دورا حامسا يف إنشاء الوعي تلعب احل و،)أي تكوينها متوقف على شيء آخر(عرضية و عالئقية 
  " هنا"بالتميز اايل بني ) حدود معرفية" (اهلم"و " النحن"اإلقليمي، فهي تربط التميز االجتماعي بني 

هذا اآلخر قد يكون هوية " (لآلخر"وبالتايل تتشكل هذه اهلويات يف إطار التجاوب مع اإلدراك ". هناك"و 
تتأسس من خالل العالقة مع سلسلة من االختالفات اليت "فاهلوية إذن . )3()دولة أو جمموعة اجتماعية أو كيان

  . )4()"كينونة اهلوية(فهذه االختالفات هي أساسية لكينونتها . ا اجتماعيا اتصبح مدركة أو معترف
طار كما أن االختالف بدوره ينشأ يف إ. اهلوية بالتايل ميكن أن تنشأ فقط من خالل العالقة مع ما هو خمتلف

ميكن للهوية املشتركة أن تيسر املفاوضات والتسويات بني املصاحل املتنازعة، كما ميكن و ، العالقة مع اهلوية
  .)5(أن توفر قاعدة للمصاحل املشتركة وبالتايل ختلق قاعدة أكثر صالبة لالستقرار السياسي والتماسك اإلقليمي

  .)5(اإلقليمي

                         
1 )  Peter Aronsson, op.cit, P39 

أو معناها يف املؤسسات اليت  بني الوعي اإلقليمي الذي يشري مباشرة إىل جتارب الناس، وهوية اإلقليم اليت جتد صياغتها" باسي"وقد ميز 
فإن هوية اإلقليم هي اليت تؤدي إىل ) Connotes ties to place(تتشكل عرب مسار تارخيي، وإذا كان الوعي اإلقليمي مرتبط ضمنيا باملكان 

  .نفس املرجع). Regionality(اإلقليمية 
2 )  Jeffrey Checkel, International institutions and socialization, www.arena.uio.no/presentation/Checkel.htm - 17k 
3 )  Michelle Pace, OP. Cit. 
4 )  Ibid. 

5 ( Waever - إال أنه اعترف بأن التنمية االقتصادية هي أكثر أمهية من مسألة تكوين اهلوية يف حتقيق االستقرار السياسي  –رغم أنه بنائي  
  .هو فقط شرط مسبق وليس ضمان للنجاحأو التماسك اإلقليمي وأن بناء اهلوية 

http://www.arena.uio.no/presentation/Checkel.htm
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 ،يصبح مرتبطا بواقع مادي يساعد على إنشاء ممارساتهي عبارة عن معىن مجاعي  اليت، اهلوية املشتركةإن 
يفترض بناء اإلقليم أن كما ، )اإلقليمية(جتعل الناس يشعرون بأم أكثر أمنا داخل حدودهم العرب وطنية 

للميزات واخلصائص اليت و ممنهجا انتقاءا منظما  ببساطة لكنها تستلزم جهودا و هكذا تطورات اهلوية ال حتدث
  .)1(والدفاع عنها على أا خصائص أصلية لإلقليممت تأييدها 

  .و املصاحل، املعايري، اخلطاب :ثالثة عناصر أساسية اهلوية املشتركة باستمرار من خالل يعاد تشكيل

من خالل اخلطاب تكون متماثلة مع  ناشئةالبنائي أن اهلويات ال ميفترض امليكانيز :اخلطاب- 2-1-1
رغم أن هذه  هذا حيدث. الفردي ومع األوضاع احلالية ضمن املنطقة احملددة التجارب احلديثة ومع التباين

تفترض أن تكون الشعوب واملناطق قابلة للتحديد  :مبعىن Essentializes هي مؤصلةاهلوية احملدثة غالبا 
يف فاهلويات تتطور من خالل االنتقاء الطبيعي والثقا. املتأصلة/امليزات األصلية/ بواسطة بعض املسحات

   )2().فندت(
أظهر أن اآلخر ضروري لبناء  الذي" نيومان"كما أوضح  "استبعاد اآلخر هو ضروري للتكامل فيما بينناإن "

تركيا مث روسيا مث /العثمانيون –لذي غالبا ما تكون صورته سلبية ا-وقد كان هذا اآلخر  ةاهلوية األوروبي
  .شرق أروبا، فاهلوية هي عالقة وليست ملكية

تشكيل اهلويات االجتماعية  يتمحيث  هناك تأثري عميق للمعايري يف تشكيل األقاليم :املعايري-2-1-2
إن التركيز على اآلثار اجلوهرية للمعايري يلقي . متفق عليها مجاعيا للسلوك الشرعي معايرياجلديدة حول 

البشري حتدده املعايري  الضوء على تأثري التنشئة االجتماعية يف خلق مصاحل و هويات مشتركة ألن السلوك
فأمهية املعايري تكمن يف أا موجه لسلوك الفاعلني ومقياس ضد ما . االجتماعية والثقافية والتارخيية السائدة

يف التنشئة  احتفيزي ادور لمعايريكما أن ل، )كيف يقيم اآلخرون هذا السلوك(يثريه هذا السلوك لدى اآلخرين 
مبا أن هذه املعايري حمددة ذاتانيا فإا تتشكل غالبا من  و .التعلم اجلماعي للمشاركة يف: االجتماعية للفاعل

املعرفة اجلماعية للمعايري تشكل اهلويات ويف املقابل فإن هذه املعايري مشكلة من ف، خالل التفاعل بني الفاعلني
  .)3()الفردية الوطنية(اهلويات 

نية اخلاصة بوجود مصاحل معطاة خارجية، و أكدوا قد حتدى البنائيون الفرضية العقالل :املصاحل-2-1-3
مبعىن ضمن سياق من املعايري االجتماعية  .على أن املصاحل يتم بناؤها أو إنشاؤها يف ظروف تارخيية خاصة

  )4(.والثقافية الذي يشكل هوية وسلوك الفاعل

                         
1 )  Ibid. 
2 )  ibid 
3)Herman Joseph kraft, Human rights, asean and constructivism, (web.kssp.upd.edu.ph/polsci/articles/hernmanppsj.pdf), p15. 

  . ابات العقالنية لالعبنيأكد على احلس) Alter and Ego(األنا  بني اآلخر و أن حتليل فندت ألول لقاء رغم)  4
يف فاآلخر و األنا عندما يبدآن أول اتصال بينهما ال يكون هناك بينهما أي تاريخ مشترك أو لغة مشتركة لكنهما ميلكان الرغبة يف البقاء و

: حول مقاصد األناومن خالل عملية إرسال اإلشارات و التفسريات خيمن اآلخر التكاليف و االحتماالت . امتالك بعض القدرات املادية
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  ).نيومان()1(وأن هذه املصاحل تتشكل أساسا من خالل اخلطاب
فتحقيق جناح مشترك أو حصول ): فندت(احل مشتركة يؤدي حتما إىل بناء هوية مجاعية السعي حنو مصإن 

فاألهداف احملققة مجاعيا . فشل مشترك ضمن إطار متعدد األطراف يؤثر بطريقة نفسية على أعضاء اموعة
مع حيدد هويته بشكل إجيايب / من طرف جمموعة تساعد كل عضو يف هذه اموعة على أن يعرف نفسه 

كما أن عدم الفعالية املتواصلة أو الفشل يف حتقيق األهداف ال يعطي ألعضاء اموعة أي دافع . اموعة
فتضاعف التفاعالت املنظمة يؤدي إىل تشكيل هويات . لرؤية أي هوية متميزة ألنفسهم ضمن إطار اموعة

هوية اإلقليم ) ج(تشكيل هوية جديدة  يؤدي إىل) ب(والدولة ) أ(تضاعف التفاعل بني الدولة ف .)2(مجاعية
مصاحل الفاعلني حمددة بواسطة اهلويات اليت حتددها األدوار احملددة بشكل من جهة أخرى فإن  و. اجلديدة

  .)3()فندت(مؤسسايت 
تستند على التوقعات العامة والدعم البنيوي لكل بشكل عام اهلويات اجلماعية  كخالصة ميكن القول أن      

  :ل والرفض لعروض االتصال كما يوضحه اجلدول التايلمن القبو
  

  /التوقع من االتصال 
 بعد املعىن والتمايز

 جماليا/ مكانيا   اجتماعيا النتيجـة زمنيـا

  التعاطف ) 3 املوافقة) 2 اإلقرار على التوافق) 1 القبول
 )مقارنة( ةصور إجيابي

 اندماجتكامل أو ) 4

  النقاش ) 6 على االختالف اإلقرار)5 الرفـض
  التجادل     
 التفاوض     

  االام ) 7
 )مقارنة( ةصور سلبي

 ديد قـوة) 8

  اآلخر/ الذات : تشكيل اهلوية:  صورة اآلخر
 Stephan Stetter, Regionalization and conflict transformation,op.cit, P 11: مصدر اجلدول

نها أو اكتشافها والوصول إليها، لكنها بناءات سياسية فاهلوية اإلقليمية ليست موجودة حىت يتم البحث ع
كما أن توفر املصادر أو املوارد املادية والتوقعات بزيادة نسب الثروة و ، يناقشها الفاعلون و تتطور عرب الزمن

فال بد ، قادرين على تطبيق القوة املعيارية) AGENTS(واألمن يف املستقبل ضروري حىت يكون الفاعلني 

                                                                          
أكدوا أن ) Dotyمثل (لكن آخرين . لكن بعد ذلك يصبح سلوك الفاعلني متضمنا ضمن سياق التفاعالت االجتماعية. إما مؤذية أو ودية

). Priori(حول اآلخر وليس عقالنية سابقة ) Reasoning(هي اليت حتكم التفكري ) Representation(املعاين السابقة والتمثيل 
                                                                               Karin Fierke and Antje Wiener,op.cit:أنظر

جلعل بعض األشياء ) و اختيار األشياء اليت يكون الكالم حوهلا(اخلطاب هو األسلوب الذي من خالله تتم هيكلة احلديث حول األشياء  )   1
 .لة باملوضوع واستبعاد أشياء أخرىمناسبة و وثيقة الص

2)Nuria Okfen, Towards an east asia community? (www.wun.ac.uk/cks/teaching/horizons/documents/robertson/okfen.pdf),         
p23 
3 )  Herman Joseph S. Kraft, OP. Cit. 

http://www.wun.ac.uk/cks/teaching/horizons/documents/robertson/okfen.pdf)
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، حىت )الطريق اآلسيوي يف التنمية: مثل(وجود مفاهيم للسلوك الداخلي و الدويل الالئق والشرعي  كذلك من
  .)1(عرب وطنية  يكون الفاعلني قادرين على شرعية البحث عن تبين هوية إقليمية

  .قعينيحتديد اهلويات املشتركة واملصاحل املتبادلة ميكن بالتايل أن حيل حمل إدراكات التهديد لدى الواإن 

مؤسسايت  بناءإىل  typology )(يتم توصيفه من الناحية التصنيفية  البناء املؤسسايتفإن ، إضافة إىل ما سبق   
  .مؤسسايت مرن أو بناء صلب

تشري إىل منط مركزي ومتسلسل لبناء اإلقليم، مركزية الدولة والتوجه حنو الشؤون : الصلبالبناء املؤسسايت 
  .)2(اإلحتاد األورويب: ة الصلبة هو السيطرة على األرض واحلدود والسيادة مثالأساس اإلقليمي. األمنية

تشري إىل الالمركزية، التوجه الشبكي لبناء اإلقليم الذي يترك اال مفتوحا : املرنبناء املؤسسايت ال
القواعد لذلك فإن اإلبداع، اإلهلام وقوة اخليال تصبح . للمبادرات الشعبية بعيدا عن السوق اإلداري

اجلغرافيا املفتوحة " كما أن اإلقليمية املرنة قائمة على مفهوم  .)3(اإلرشادية واملبادئ التوجيهية لإلقليمية املرنة
هي ) اجلهات األربع(الذي يفترض أن اجلهات اجلغرافية األصلية ) كمفهوم معاكس ملفهوم اجلغرافيا املغلقة" (

أي إدراك األقاليم على أا تصورات اجتماعية . ة بني األقاليمنسبية، وأنه ليس هناك خطوطا فاصلة دقيق
  .متحركة وتصورات ثقافية

فالفكرة اليت تقول أن اهلوية اإلقليمية قد تتحدد ضمن مناطق جغرافية هي فكرة تستلزم خيارا، مبعىن مالذي 
ضا عامل فكري وروحاين ألن العامل االجتماعي ليس عاملا فيزيائيا فقط ولكنه أي. نرغب يف االنتماء إليه

  .)4(فهناك بعد معريف لإلقليمية املرنة). اإلقليم ليس ذو معىن جغرايف فقط(
  :يلخص التمايز بني هذين النمطني واجلدول التايل
  الصلب املرن

  .عمـودي -1  .أفقي -1

 يةأو الدبلوماس/بشدة على الرافعات اإلدارية و ديعتم -2  .عتمد على تصور شبكي للتكاملي -2

 )ما يهم هي احلدود) (األرض(تعريف إقليمي  -3 )ما يهم هو األفكار(تعريف فكري  -3

  .السيطرة والتحكم -4  .التـأثيـر -4

 )التوحـد(اهلرياركية النمطية  -5  .االستقالل والتنوع -5

 السيادة واألمن: املبادئ التنظيمية الرئيسية -6  العالمـة الرئيسة  -6

 ملفهوم اإلقليم" تفسري طبيعي" -7 "افيا املفتوحة اجلغر" مفهوم  -7
  العالقـات بني األجزاء املكونة هي أكثر رمسية  -8  أقل رمسية، أكثر مرونة، وذات سياق: العالقات -8

                         
1 )  Emmanuel Adler, Normative power, OP. Cit. 
2 )  Andrey S. Mokarychev, op.cit, p38 
3 )  Ibid. 

يف إنشاء -كمثال آخر شهري عن اإلقليمية املرنة - The Arctic Modelيظهر هذا البعد املعريف مثال يف منوذج القطب الشمايل  )   4
  .مجعية العلوم االجتماعية للقطب الشمايل، جملس التعاون العلمي يف القطب الشمايل، منتدى الشمال، إخل: املنظمات مثل عدد من
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 )اإلطار -التوجه (       )التوجه الشبكي(تابع      
  اجلماعات املعرفية حتث على التغري ضمن  -9

 نظام احلكم      
جلماعات املعرفية تستعمل من طرف جمموعات سياسية ا -9

 لتفرض أجندا السياسية

تضمن رؤى عصرية للجهوية و اإلقليمية ي -10
 .الترابية

 .عكس الترتيبات اإلقليمية ملا قبل أو ما بعد احلداثةي -10

  Andrey S. Mokarychev, op.cit, p45 :مصدر الجدول

  

  املرنة املندجمة  ضمن االقليمية اإلقليمية اآلسيوية Kahlerو  Frankel وضمن هذا التصنيف وضع كل من 

  الصلبة املرتكزة على اتفاقات سياسية خاصة  ةو املتركزة حول االقتصاد الياباين يف مقابل اإلقليمية األوروبي
ن ألن األسواق اآلسيوية تتألف من عدد كبري م" السوق"فاإلقليمية اآلسيوية تعرف مبصطلح  ،و حمددة

  .الصفقات واملعامالت الفردية اخلاصة

كما تعرب هذه األسواق عن عالقات مؤسساتية وسياسية تشترك فيها كل من املؤسسة التجارية واحلكومة 
وهلذا توصف اإلقليمية ) اإلحتاد األورويب( ةفشرق آسيا يفتقد لزي مماثل لنمط املؤسسات األوروبي. بقوة

  . )1(ةاآلسيوية بأا ذات مؤسساتية ضعيف

عملية بناء هوية خاصة جبماعة ما وفق املعايري البنائية  ):Security Community(بناء اجلماعة األمنية 2-2
أي أن التعاون بني (فاجلماعة األمنية هي نتيجة بناء اجتماعي  .قد يؤدي يف اية املطاف إىل بناء مجاعة أمنية

كما تعترب اجلماعة  ،)هويات الفاعلني د تعريف مصاحل والدول يفهم على أنه عملية اجتماعية واليت قد تعي
  .األمنية النمط الرئيسي لإلقليم املعريف

مصطلح اجلماعة األمنية إىل احلالة الثابتة حيث تصبح احلرب شيئا ال متوقعا، و االعتماد املتبادل األمين  يشري 
ال كل سلمي وحل الرتاعات بطريقة متميز بالتكامل، واحلس اجلماعي وتوقعات األعضاء حبدوث التغري بش

  .)2(عنفية

  :)3(املعايري البنائية للجماعة األمنية كما يلي" أدلر"و قد حدد 

أسس يف ماإلحساس اجلماعي املشترك ال يكون فقط يف رؤوس الناس لكنه يت -1
  .ممارسات اجلماعة

شروط اجلماعة األمنية ليست مكانا جغرافيا مصنوع من دول لكنه متثيل مادي ل -2
  .أو حلالة السلم

                         
1 )  Peter Katzenstein, Regionalism in comparative perspective, OP. Cit. 
2 )  Fabrizio Tassinari, OP.Cit,  P 64. 
3 )  Emmanuel Adler, Normative power, OP. Cit. 
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اجلماعة األمنية تعترب ميكانزم لألمن الدويل، الذي هو خمتلف ويف بعض األحيان  -3
ففي حني أن حتقيق األمن بوسائل توازن القوى . مناقض مليكانزم تـوازن القوى

  فإن ميكانزم  ،والقوة الوقائية) Compellence(يسوغ استعمال الردع و اإلكراه 
  
  

جيعل الدول قادرة على أن تصبح  ،نية، ونظرا للمعايري و اهلويات املشتركةاجلماعة األم
  .آمنة يف عالقاا مع بعضها البعض

أن الثقة و اهلوية اخلاصة جلماعة ما ال جتعالن من املمكن املوصول إىل اجلماعة " بارنت"و " دلرأ"وقد أوضحا 
: مثل) Precipitating Conditions(بتوفر شروط تعجيلية  فالعملية اليت تؤدي إىل اجلماعة األمنية تبدأ. األمنية

التغريات االقتصادية والتهديدات اخلارجية، اليت تعمل فيما بعد من خالل عالقات القوة، املنظمات والتعليم 
  :)1(تشكل اجلماعات األمنية) Tiers(ففي الواقع هناك ثالثة صفوف . االجتماعي

  .الشروط التعجيلية-         

  .عوامل الثقة واهلوية اجلماعية-        
  .التوقعات اخلاصة بالتغري السلمي-       

لكن أيضا إىل الظروف  .مبعىن ال جيب إرجاع بروز اجلماعات األمنية إىل العوامل املعرفية واملؤسسية فقط
رحلة جديدة من الكندية خلق م-فإزالة الطابع العسكري عن احلدود األمريكية، املادية والتهديدات اخلارجية

 Nordic(أما يف بلدان الشمال  .التحرك حنو مجاعة أمن متعددة أكثر مما خلقته الصفقات واملؤسسات والتعليم

Countries ( هو الدافع هلذه  -أكثر من شروط تعجيلية معينة- فقد كان اإلطار الثقايف التارخيي املشترك
 .)2(الدول حنو مجاعة أمنية

 
 
 
 
 
 
 

                         
1 ) Raimo Vayrynen, OP. Cit,P39 
2 )  Ibid 
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  .منوذج تطبيقي للميكانيزم البنائي: آليات التحول يف شرق آسيا :الفصل الثالث

    .شرق آسيا يف العالقات الدولية: مدخل
  .التفسريات املتنافسة: التحوالت يف شرق آسيا: املبحث األول

  .منوذج األوز الطائر: املطلب األول
  .لصييننظرية التهديد ا/نظرية الصني الكربى: املطلب الثاين
  نظرية توازن القوى: املطلب الثالث
  .طريق األسيان: املطلب الرابع

  مشروعات البناء اإلقليمي: املبحث الثاين
  .األسيان أو بناء الطريق اآلسيوي: املطلب األول
  .األبيك: املطلب الثاين

  البناؤؤن: املبحث الثالث
  .اجلماعات املعرفية: املطلب األول

  . و الصور األفكار: املطلب الثاين
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  .شرق آسيا يف العالقات الدولية:  مدخل
  ":آسيا الباسيفيكية" و "آسيا شرق"بني مفهومي-أ
ة على اإلقليم الذي لالدهو املفهوم الذي تعتمده كل من الواليات املتحدة و اليابان لل" آسيا الباسيفيكية"       

فمكتب اخلارجية الربيطاين يواصل حىت اليوم ". لشرق األقصىا" أو " آسيا " تشري إليه بريطانيا تقليديا بعبارة 
أستراليا و نيوزلندا وعدد يضع  ، و"الشرق األقصى" تغطية كل من الصني، اليابان، كوريا، منغوليا حتت اسم 

  . "الشرق األقصى و الباسفيك"كبري من اجلزر الصغرية بالباسفيك يف دائرة 
شرق "و " القيم اآلسيوية"كما ال يعتربان . يعتمدان املصطلحات الربيطانية ات املتحدة إذن اليفاليابان والوال

مبثابة استخدام إستراتيجي من " آسيا الباسيفيكية " لذلك اعترب استخدام مفهوم . كمرجعية بالنسبة هلما" آسيا
ليابان فقد اعترب بأن أما ا.طرف الواليات املتحدة ألن هذا املفهوم يسمح هلا بأن تكون العبا رئيسيا يف املنطقة

  ".أسينة اليابان " أكثر من " يبننة آسيا " فهناك رغبة يابانية يف  )1("غري خال من التكرب" موقفها من آسيا 
  ). جنوب/غرب، مشال/شرق(كما أن مفهوم آسيا الباسيفيكية يفرغ احملتوى التارخيي لتقسيمات احلرب الباردة 

تعكس نوع من عدم االلتزام السياسي اجتاه " الثابتة كوا  -سابقة الذكرال–التسميات الربيطانية  لقد انتقدت
ة فالقيم اآلسيوي )2(".آسيا وأا ال تأخذ يف احلسبان احلاجات السياسية املتغرية لكل من ماليزيا و سنغافورة 

الدول ليست  مهمة لتدعيم هوية الدولة يف ماليزيا و سنغافورة، ألن هذه ارموز"جمموعة شرق آسيا تعترب و
       )3(".صينية أو ماالي أو هندية  –خاصة - غربية و ليست 

آسيوية لكن أبدا مل تسمى -كما لوحظ أن اجلهود اليت بذلت لبناء اهلوية اآلسيوية أطلق عليها حىت اسم أفرو.
  .أسيا الباسيفيكية

قيادة احللفاء املتواجدة بسيالن فقد استعمل خالل احلرب العاملية الثانية من طرف " شرق آسيا " أما مصطلح  
ويف إطار املساعي احلديثة إلعادة تعريف أسس اهلويات و العالقات اإلقليمية فإن . آنذاك) سريي النكا(

  " شرق آسيا  جنوب" و " آسيا شرق مشال" أحرز نقاطا على حساب تعابري " شرق آسيا " مصطلح 

، الذي "شرق آسيا " حيث اكتسب هذا املصطلح ". ةآسيا الباسيفيكي"أو " شرق و جنوب شرق آسيا " أو 
تعود جذوره إىل التفكري الياباين حول شرق آسيا الكبري، شهرة كبرية عندما بدأ الوزير األول املاليزي السابق 

هالل من " فشرق آسيا وفقا ملهاتري هو  ).4("املؤمتر االقتصادي لشرق آسيا " الدفاع بقوة عن " مهاتري حممد"
وهذا يعين  )5( "من طوكيو إىل جاكرتا ... ملزدهرة املمتدة من مشال شرق آسيا إىل جنوب شرق آسيااألمم ا

                                                
1 ) Bjorn Hettne, op.cit 

2 )  Peter Katzenstein, Regionalism and Asia, OP. Cit. 

3 )  Ibid. 

4 )  Anthony Milner and Deborah Johnson, The idea of Asia, ( eprints.anu.edu.au/archive/00002630/01/idea.html - 65k). 

5 )  Ibid. 
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  .و الواليات املتحدة من املنطقة ألا ال تنتمي إىل الفضاء الثقايف اآلسيوي) 1(إقصاء ألستراليا و نيوزلندا 

. فقط اليت تعين ضمنا شرق آسيا" آسيا " من الكتابات تشري إىل هذه املنطقة باستعمال تعبري  اكما جند كثري
  .ألن غرب آسيا يشار إليه بالشرق األوسط، و جنوا جبنوب آسيا

ا الباسيفيكية ألنه من غري املمكن االعتقاد له داللة أقوى من تعبري آسي" شرق آسيا " يبدو أن تعبري ، أخريا
 و ترك مصطلح  )2("ل على الباسفيك أن األعضاء لديهم ساح" بوجود نظام إقليمي باسفيكي حول واقع 

  .الذي يشري إىل منطقة ذات خصائص مشتركة سواء كانت هذه اخلصائص مادية أو غري مادية" شرق آسيا "

كما مع أي نظام إقليمي، هناك عدد من العناصر   :ويسياآللشرق االنظام اإلقليمي  مفهوم- ب
  :)ألول من املبحث األول من الفصل األولاملطلب ا(األساسية تؤخذ كمعيار لتعريف نظام إقليمي 

هناك  ميكن القول أن انه حسب هذا العنصر" ستيوارت هاريس"يرى  :القرب و التجاور اجلغرايف -1
  :)3(مفهومني لشرق آسيا

بلدان شرق  الذي يضم) األبيك(مفهوم واسع ينعكس يف منتدى التعاون االقتصادي اآلسيوي الباسيفيكي -
  .و أمريكا الشمالية و الشيلي والبريو و روسيا )أستراليا و نيوزلندا(روريب األآسيا و الباسيفيك 

 ASEM)Asia-Europe األورويب-ويمفهوم ضيق يتضح من خالل الطرف اآلسيوي فـي اللقاء اآلسي-

Meeting (والذي يقتصر على بلدان األسيان و الصني واليابان وكوريا.  
حتديد مفهوم إقليم شرق آسيا فبعض املنظمات  يفخرى ال تساعد كثريا كما أن عضوية املنظمات اإلقليمية األ

  :فمثال) Outriders(مرافقني تضم 

  .تضم إيران و أرمينيا  :)ESCAP(اللجنة االقتصادية و االجتماعية آلسيا و احمليط اهلادي  -
  .CISالدول املستقلة  ثكومنولبنك التنمية اآلسيوي يضم أفغانستان و عدد من دول -

  .ان يضم اهلندياملنتدى اإلقليمي لألس-
على انه ذلك النظام اإلقليمي املؤلف من نظاميني إقليميني شرق آسيا تتم اإلشارة إىل  غالبا ما، رغم هذالكن  

  :فرعيني

  
                                                

. 1950يف املائة حنو بريطانيا سنة  32فالصادرات االسترالية كانت تقدر ب  . يطانية لكنها أصبحت اقتصاديا جزءا من آسياال ستراليا و نيوزلندا أصوال أروبية و حتديدا بر) 1

.يف املائة حنو شرق آسيا60يف مقابل  1996سنة  3ولكن هذه النسبة نزلت اىل  يف املائة    
.اليت قال عنها إا تصور مبهممن تصريح للكاتب السياسي الياباين  اشيهارا شنتارو  حول االبيك    (2 

3 ) Stuart Harris, op.cit 
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يتميز بدائرة الصني اليت تشمل . الذي يتميز بافتقاره ألي نوع من األطر اإلقليمية الرمسية: مشال شرق آسيا-
  .ن و هونغ كونغتايوا

  األسيان : ني إقليميتني، و تضم تشكيلتجدا جنوب شرق آسيا حيث تقطن كتلة سكانية مسلمة كبرية -
  ).فتنام، كمبوديا، الالوس(و منطقة اهلند الصينية 

  : انتظام و شدة التفاعالت -2
ستزيد إن مل يتم  الروابط ذهالظهور التدرجيي الـذايت للروابط االقتصادية بني بلدان اإلقليم و التوقع بـأن ه

 للفعل التعـاوين املؤدي إىل عمليات شبه رمسية لتسهيل ني األساسيـنياقتها، أصبحـا الدافعـإعـ
كـانـا يتـاجران  1997ـان و األبيك إىل غـايـة يالوظيفية فـإن كل من األس بريبالتعـا.التعـاون

من جتارة األسيان  %19إقليمية و -انت داخلمن جتارة األبيك ك %71: 1997أكثر داخل اإلقليم، ففي 
  )1(.انيكانت بني أعضاء األس

كما أن الروابط االقتصادية بني دول اإلقليم مت تشجيعها كطريقة ملنع وقوع نزاعات بني الدول من خالل 
  .تفاعالت وظيفية كربى

  : الوعي اإلقليمي املشترك -3
القيم (تاإلدراكا، الثقافات، فهي تشترك يف التاريخ إن عددا من بلدان اإلقليم تتقـاسم صفات مشتركة،

وهناك خصائص مشتركة ) خصائص مشتركة داخلية(املواقف السياسية و حس الوعي اإلقليمي ، )اآلسيوية
  ).املواقف اجتاه من هم خارج اإلقليم(موجهة خارجيا 

  :الفـاعـل -4
يريدوه الساسة أن ميتد و أن اإلقليم هو ما تصنعه  أن اإلقليم ميتد أين": نـاي"من املفيد هنا أن نتذكر مقولة 

شرق " مفهوم فهناك من يستعمل. حدود شرق آسيا فالكتاب غري واضحني حول أين تبدأ و أين تنتهي. الدول
  .أي الشكل القدمي لشمال شرق آسيا. تايوان و اليابان، الصني، كوريا اجلنوبيةليعين به  "آسيا

و تايوان، تايالند، ماليزيا، سنغافورة، . ليابان، الصني، كوريا اجلنوبيةبارق آسيا و هناك من حيدد الفواعل يف ش
  ).1990مهاتري خطاب ) (انياألس(اندونيسيا  والفلبني،

  ثالثالبلدان العشرة أعضـاء األسيـان إضافـة إىلو قد اخذ هذا التحديد الثاين مكانته حيث أصبحت 
 APT )Asean Plus 3 +األسيان ب تعرف واليت- ا اجلنوبيةكوري ون،اني، اليابالص: ادول من مشال شرق آسي

Three(- وإذا كانت السوق و الشبكات االقتصادية مسة رئيسية يف شرق . هي الدول اليت تصنع شرق آسيا
  . آسيا فان الدولة تظل هي الفاعل األساسي

                                                
1 )   Ibid. 
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  :يف هذا النظام اإلقليمي كاآليت وعلى هذا األساس ميكن حتديد دول القلب و الدول األطراف و دول اهلامش

  .اليابان، الصني= دول القلب  
  .كوريا اجلنوبية، الدول املركزية يف األسيان:  الدول األطراف
  .كمبوديا، ميامنار، الوس:  دول اهلامش

. يف شرق آسيا" دميقراطية حرة مستقرة " اقتصاديا عامليا و أول من حقق  اتعترب اليابان عمالق: اليـابـان
لكي تتصور نفسها اقتصادا آسيويا " قاومت اليابان أي حماولة ، طوال فترة منوها عقب احلرب العاملية الثانية

من  افلم تكن اليابان جزء )1("خالصا و حاولت أن تدمج نفسها مع مشال أمريكا و أروبا واالقتصاد العاملي
 .شرق آسيا حيث كانت تعترب نفسها منفردة عنه

حيث خططت لزيادة معوناا العامة . ت اليابان يف انتهاج إستراتيجية للنفوذ اإلقليميبدأ 1977لكن منذ 
وسعت إىل إحياء التشاور اإلقليمي فقد  .ألغراض التنمية بصورة مكثفة، و خصصت ثلثي هذه املعونات آلسيا

تهدف كال من بتوقيع معاهدة للسلم مع الصني تتفق مع شرط عدم اهليمنة الشهري الذي يس 1978قامت يف 
كما عادت الشركات اليابانية لتركز اهتمامها على آسيا عامة والصني . القوتني العظميني من الوجهة النظرية

  )2(.خاصة حيث جتاوز حجم االستثمار الياباين يف الصني نظريه األمريكي
يابانية املقدمة من كان مستوى املساعدات ال ،، عقب األزمة املالية اليت ضربت شرق آسيا1998و مع سبتمرب 

  ) بليون دوالر 12(الواليات املتحدة  تجاوزا مسامهةبليون دوالر م 43أجل حل هذه األزمة قد وصل إىل 

  )3(.)بليون دوالر 7(روبا وو أ
ورغم القوة االقتصادية اليابانية والتنافس مع الصني حول اهليمنة يف شرق آسيا فإن اليابان ينظر إليها على أا 

  و جمرد شركة أمريكية تقدمها الواليات املتحدة على أا ) 1951اتفاقية األمن (ية عسكرية أمريكية جمرد حمم

   )4(".النموذج يف منطقة تعترب بالدها جمموعة أحجار دومينو مساندة " 
وقت تعترب قوة اقتصادية من الطراز األول ليست قوة عسكرية يف ذات ال: املتمثلة يفاليت متثلها اليابان  إن احلالة

لذا فإن من أهم القضايا ".احلاالت الالقياسية إىل حد كبري يف نظر التاريخ احلديث للعالقات الدولية " من 
أم  Pax Americanaيف السلم األمريكي  "إثنان"هل سيبقى رقم : املعقدة يف شرق آسيا هي الدور الياباين

  سيأخذ دورا أكثر استقاللية إقليميا و عامليا ؟

                                                
  .188ص ، )2001، عامل املعرفة، الكويت(، دانيال بور شتاين، أرنيه دي كيزا، التنني األكرب الصني يف القرن الواحد والعشرين، ترمجة شوقي جالل)  1
 .84 – 83يف زكي العايدي و آخرون، مرجع سابق،  ص ص  جان ماري بويسو، اليابان والبحث عن الشرعية)  2

3 )   Peter Katzenstein, Regionalism and Asia, OP. Cit. 
 .30، ص )2001عامل املعرفة، ، الكويت(رؤية جديدة، ترمجة سعد زهران : باتريك مسيث، اليابان)  4
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قد  ني إال أن هناك خماوف من أي تناممن قبل جرياا اآلسيوي" منوذجا اقتصاديا ناجحا " عتبارها ورغم ا
و إنفاقها العسكري خاصة بعد إجراء تعديل على الدستور الياباين لليابان  قدرات العسكريةال حيدث يف حجم

" باملناطق احمليطة " نية أو ما يعرف يف أوائل القرن احلايل يسمح هلا بإرسال قوات عسكرية خارج احلدود اليابا
هلذه املخاوف  )1(.وأن تستخدم اليابان قواا العسكرية يف تغيري خارطة و شكل النظام اإلقليمي لشرق آسيا

حىت تضمن " آسيا الشرقية الكربى " زوع ياباين إىل التوسع داخل ناآلسيوية سند تارخيي فقد كان هنالك 
سواقا جديدة و حتصل على املواد األولية و جتسد ذلك من خالل محالا العسكرية أمنها اإلستراتيجي و تفتح أ
فهناك مشاعر كره اجتاه  .حني تفجر الصراع بني البلدين حول كوريا 1894و البحرية ضد الصني يف 

  ات يثيناليابانيني يف شرق آسيا خاصة يف كوريا و ال تزال الصني تذكر احتالل اليابان ملعظم أراضيها يف الثال

و ال تزال القومية اليابانية معبأة بشعور أنه كان ينظر إىل اليابانيني عرب آالف  ،من القرن العشرين اتيو األربعين
  .السنني، ثقافيا، بازدراء من قبل الصني و كوريا

حول  من القرن املاضي اتياليت ظهرت يف الغرب يف الثمانين" اهلستريية " إن املقاالت :  الصيـن
فمع النمو  .لتتحدث عن هيمنة الصني احملتملة 2000نة اليابان احملتملة، عادت بعد سنة هيم

 ها، انضمام)1999(، و ماكاو )1997( )2(عودة هونغ كونغ ،االقتصادي املتوايل منذ الثمانينات
 و الالعب أصبحت الصني البلد األكثر ديناميكية يف شرق آسيا) 2001(إىل منظمة التجارة العاملية 

 .الرئيسي يف أي حتول إقليمي شرق آسيوي

إن مسعة الصني، اليت هي أعرق من التاريخ ذاته كما وصفها ديغول، كقوة إقليمية مهيمنة تتركز أساسا حول 
  .وهلا املخطط إىل السوق العاملية وامتالكها السالح النووي و ملقعدها الدائم يف جملس األمنخد

وقد سامهت يف رفع وترية النمو  )3(األوىل لالستثمارات األجنبية املباشرة كما أصبحت الصني الوجهة العاملية 
  .)4(العاملي باعتبارها املستورد الثالث واملصدر الرابع 

                                                
  .149، ص )2002، أفريل 148العدد (، السيـاسـة الدوليـةالتهديد و آليـات الـمواجهة، مصادر  :سبتمرب 11رضـا حممد هـالل، األمن اليـابـاين بعد )  1
ه يف عالـم صيين، فعرب هونـغ كونـغ كمنطقة تداخل إلزامية، مير القسم األكرب من االستثمارات األجنبية ـتشكل هونغ كونغ املركز االقتصادي اإلقليمي املسلم ب)  2

 :انظر. مع انضمام الصني إىل منظمة التجـارة العـاملية تضاءلت أكثر فأكثر اإلفادة من هونغ كونغ كمنفذ إىل السوق الصينية. الصينيةإلـى الصني كمـا الصادرات 
 .www.mondipolar.comيف  2003، جوان لوموند ديبلوماتيكجان جاك غانديين، هونغ كونغ حتت اهليمنة الصينية، 

حيث . من هونغ كونغ و ماكاو و تايوان ومن جنوب شرق آسيـا" بالصينيني ما وراء البحار"باشر هو يف األساس صيين يأيت من ما يعرف معظم االستثمار األجنيب امل)    3
 –تياجنني  –بكني  –شنغهاي  –قواندونغ : تتركز معظم االستثمارات األجنبية املباشرة يف املناطق الساحلية الشرقية. كان هؤالء من الالجئني أو أبنائهم منذ ثورة ماو

 .جيانغسو مما زاد يف عدم املساواة بني املناطق الصينية و ينذر بانقسام البالد

  :متثل الصني 2003فحسب إحصائيات ". يثري القلق بسبب مه الذي ال يرتوي " لقد حتولت الصني إىل بلد )    4
  ).من اإلنتاج العاملي%  55(املستورد األول لإلمسنت  -
  ).من اإلنتاج العاملي % 40(ول للفحم املستورد األ -
  ).من اإلنتاج العاملي % 25(املستورد األول للفوالذ  -
  ).من اإلنتاج العاملي % 25(املستورد األول للنيكل  -
  ).من اإلنتاج العاملي %14(املستورد األول لأللومنيوم  -
  ).بعد الواليات املتحدة(املستورد الثاين للنفط  -

http://www.mondipolar.com


 162

سياسية، (ال يبدو أن الصني مهتمة بتوسيع نطـاق اهتماماا األخرى  ،رغم قوـا االقتصادية املتنـامية
فالصني حترص على أن ترصد كل جهودها لكي ) " شرق آسيا( ريب خارج اجلوار الق...) عسكرية، ثقافية،

  قضييت تايوان : تلقى بثقلها كامال عندما ترى أن املصاحل الصينية احليوية موضع اخلطر على أبواب الصني

  )2(".)1(و التبت
سمى ما ي كما تعد الصني منوذجا متميزا يف شرق آسيا من حيث جناح اإلصالحات االقتصادية و استمرار

وأعلنت أن التقدم االقتصادي أهم " اقتصاد السوق االشتراكي" فقد تبنت الصني ما أمسته ". الدولة التسلطية"
سنة  )3("نج ب دنج زياو" فقد صرح الرئيس الصيين األسبق . من اإليديولوجيا، وأظهرت براغماتية واضحة

و اعترب  )4("ا يفشل سوف نسميه رأمسالية إن ما حيقق نتيجة لنا هو سوف ما نسميه اشتراكية، وم:  " 1992
  )5(".ألن هناك أسواق يف االشتراكية أيضا " أن اقتصاد السوق ليس رأمسالية 

مع ) جزر متنازع عليها، نزاع حول حبر الصني اجلنويب(تشهد الصني كذلك نزاعات إقليمية متعددة كما 
  )6(اليابان و أقطار األسيان

ات أصبحت الصني تؤيد إقامة مشروعات اقتصادية تعـاونية يف يأوائل التسعين و رغم هذه الرتاعات فإنه منذ

                                                                                                                                                   
 www.mondipolar.com:يف   2004عدد أوت ، لوموند ديبلوماتيك، صني قوة عظمى فائقةال ، انياسو رامونة انظر

احللول حمل تايوان يف : اتعترب مسألة استقالل تايوان أو التبت مرفوضة متاما من جانب بكني، وقد كسبت الصني جوالت عدة يف حرا الدبلوماسية مع تايوان، أبرزه)    1
   1993إفشال حماوالت تايوان لالنضمام إىل األمم املتحدة اليت بدأت منذ و  1971األمم املتحدة عام 

  .و رفضها احلاسم إلقامة أي عالقات دبلوماسية بني تايوان وأي دولة أخرى يف العامل     
كما تعترب الصني . نوب شرقي آسيا و الشرق األوسطو لتايوان أمهية إستراتيجية ألن مضيقها و قناة ياشي ميثالن املمرين الرئيسيني اللذين يربطان مشال شرقي آسيا جب

 :أنظر. فالصني هي فرصة ملشروعات إستراتيجية أكثر من كوا خطرا إستراتيجيا) سوق كبرية، أيدي عاملة رخيصة(بالنسبة لتايوان مصدر الربح الرئيسي الستثماراا 
 ).2002أكتوبر ( 150، العدد ة الدوليةالسياسمأزق البدائل احملدودة، : تايوان-حممد عباس ناجي، الصني

  .143دانيال بورشتاين، أرنيه دي كيزا، مرجع سابق، ص )   2
وهي مقوالت "اعرب النهر دوسا على احلجارة " و " ال يهم أن يكون القط أبيضا أو رماديا، املهم أن يصيد الفئران :  " دنج هو الرئيس الصيين صاحب املقولتني الشهريتني)  3

 .تية جدابراغما

 .133مرجع سـابق،  ص )  4

    .مرجع سابق)  5
   :اجلدول التايل يوضح أمساء اجلزر املتنازع عليه و طرف الرتاع مع الصني)  6)

 

  طرف النـزاع مع الصني  الـجـزيـرة

  ميستشيف

  سـرباتـلي

  بـارسيـل

  نـاتـونـا

 )سنكاكو(جزر دياويو 

  الفلبيـن

  فتنام، الفلبني، ماليزيا، بروناي

ـنـامف ـت   ـي

  اندونيسيا

 اليـابـان
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اخلارجية الصينية أصبحت جهودها تتجه أكثر  فالسياسة.إغفال الرتاعات املتعلقة بالسيادة معاملياه املتنازع عليها
ر يعزز الطموحات الصينية ، ألن وجود نظام إقليمي مستق)1(عات اإلقليمية و االستقرار يف املنطقةحنو تعزيز الرت

  .حيث أنه يتيح لبكني فرصة تركيز مواردها الداخلية على األسس االقتصادية لقوا اإلستراتيجية

دول الشرق آسيوية حتبذ أي إنفراد أو هيمنة إقليمية يف شرق آسيا من قبل الصني الكما مع اليابان، ال يبدو أن 
ت املتحدة أن تواصل حضورها العسكري يف اإلقليم كقوة موازنة فغالبية الدول اآلسيوية تريد من الواليا" 

لكن رغم ذلك تتهيأ البلدان . )  2("تقابل القوة الصينية، ولكن بلدانا قليلة لديها الشجاعة لتقول هذا عالنية 
بالتركيز التنني املتعاظم باطراد وسطهم، و يواجه البعض هذا االحتمال " اآلسيوية للعيش مع الصني اليت يروا 

  )3(".على فرصة االقتصاد اإلقليمي اليت ختلقها الصني

ومنذ احلرب . كي تستطيع مواجهة الضغط الشيوعي 1948أنشئت كوريا اجلنوبية يف : كوريـا اجلنوبية
أصبحت كوريا اجلنوبية تشكل منطقة حدودية إستراتيجية يف احلرب الباردة، هلذا تدفقت  1953الكورية 

  .بانينياال األمريكية ونشأت شركات متعددة مشتركة بني صناعيني كوريني و صناعيني يإليها رؤوس األمو
ات بدأت كوريـا اجلنوبية مرحلة أوىل من التطور حيث اعتمدت سياسة يات و بـدايـة الستينييف اخلمسين

و من . اتالتصنيع من أجل إحالل الواردات مث سيـاسة التصنيع من أجل التصدير يف الستينـات و السبعين
: بدأت مرحلة ثانية من التطور أعطيت األولوية فيها للصناعة الثقيلة وبعدها مرحلة ثالثة 1981إىل  1972

  )4(.االجتاه حنو تصدير منتجات حديثة
بـأـا تها ميكن وصف أنشطاليت  – Chaebolsكمـا لعبت عدد من امعـات الصنـاعية الكربى 

دورا مهمـا يف عملية النهضة  - Oligopoly)عـائـالت (ر القلـة أقـرب مـا تكون إىل نظـام احتكا
  .الكورية الصنـاعية

إن كوريـا اجلنوبية املعتربة كنموذج لنجـاح اللبريالية هي دولـة حموريـة يف املنطقة خـاصة على الصعيد 
  حىت تايوان فلقد كـان النجـاح االقتصادي شرطـا أساسيا لبقاء دولة ككوريا اجلنوبية أو .االقتصادي
  .كما تعد العالقات بني الكوريتني من القضايا الساخنة يف اإلقليم. و سنغافورة

 ASEAN )Association ofتـأسست منظمة دول جـنوب شـرق آسـيـا : انياألسـ

Southeast Asian Nations  ( يف بـانكوك  1967سنة)نو، حيث كان األعضاء املؤسس)تايلند :
أعضاء فقد انضمت  10وتضم األسيان اآلن  .الفلبني –سنغافورة  –تايلند  –ماليزيا  –اندونيسيا 

، كمبوديا )1997(، الوس و ميامنار )1995(، فتنام )1984(إليها بروناي دار السالم 

                                                
  .38، ص )1998فرباير  –يناير ، 86العدد (، الثقافة العامليةروبرت، س، روس، بكني قوة حمافظة، ترمجة دراجي فتحي، )   1
 .130دانيال بورشتاين، أرنيه دي كيزا، مرجع سابق، ص )   2

  .مرجع سابق)   3
  .217، ص )1998بريوت، دار األزمنة احلديثة، (قرن الواحد و العشرين أين أصبح العامل الثالث، ترمجة خنلة فريفر، توماس كوثرو، ميشال هوسون، على أبواب ال) 4
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)1999.(  
ان عبارة عن منتدى للحوار و التعـاون من أجل يطيلة العقدين األوليني من إنشـائهـا كـانت األس

يمي و التأكيد املستمر على السالم فـي اإلقليم حيث وقعت على إنشاء منطقة للسلم واحلرية االستقرار اإلقل
   )1(1971سنة  Asean Zone Of Peace, Freedom And Neutrality) ASEAN ZOPFAN(و احلياد 

  .يف إطار مساعيها ملقاومة الدعم السوفييت و الصيين للتوسع الشيوعي يف اإلقليم
إال أـا استندت إلـى ) باستثناء رمبـا اندونيسيا(ضمت الدول الصغرية يف املنطقة  ورغم أن األسيان

لقد كان جناحها دافعا إىل . جنـاحهـا االقتصادي للمطالبة بدرجة أكرب من املشاركة يف تقرير مصري املنطقة
يت تعترب أهم ال 3+ األسيان : التحرك حنو مشال شرق آسيا وظهر ذلك من خالل بروز ما أصبح يعرف بـ

  .مظهر لبناء اإلقليم يف شرق آسيا

 :شرق آسيال ةالدولي بيئةال

إن اندماج شرق آسيـا يف التيـارات العـامليـة الكربى قـد ازداد بتـأثيـر احلـرب العـاملية الثـانية 
  .واحلـرب البـاردة

اإلحتـاد السوفييت يف مواجهة الصني و : ففي ذروة احلرب البـاردة كـان اإلقليم مقسما إىل اثنني ضد اثنني
كما احتمت كوريا اجلنوبية و تايوان بالواليات املتحدة، و كوريا الشمالية . اليـابـان والواليات املتحدة

كما أن انتصار الشيوعية يف اهلند الصينية أدى إىل تبعية فيتنام مث كمبوديا لإلحتاد . بالصني و اإلحتاد السوفييت
خاضعة للهيمنة األجنبية وغلب عليها الطابع األمين مبا يف ) SEATO(إقليمية  و ظهرت منظمات.السوفييت

  .انيذلك األس
لقد وصلت احلرب الباردة إىل اية أقل إحكاما يف شرق آسيا منها يف شرق أوروبا من خالل املرور بفترة  

-الصني -الواليات املتحدة: يانقطاع من الثنائية القطبية إىل إستراتيجية ثالثية حيث ساد املثلث اإلستراتيج
  .اإلحتاد السوفييت شرق آسيا

كسون إىل االعتماد األمريكي على قوى إقليمية كثقل مقابل للثقل السوفييت رحبت نو عندما دعا مبدأ 
  :برز ذلك من خالل.اتيات و الثمانينيالواليات املتحدة بالصني كبديل للقوة األمريكية طوال السبعين

عم تايلند يف مواجهة اإلحتـاد السوفييت و فيتنـام يف أعقـاب االنسحاب األمريكي من قدرة الصني على د-
  .فتنـام

  يف جنوب شرق آسيا من  -اتيخالل الثمانين-ويض اإلحتاد السوفييتقدعم واشنطن للصني لت -   
  .فييتخالل مساعدة اخلمري احلمر على مقاومة الغزو الفتنامي لكمبوديا املدعوم من اإلحتاد السو 

                                                
1)  César de Prado Yepes, Epistemic policy actors constructing the Asean + 3 region with special reference to the 

role of Europe, www.iias.nl/asem/publications/deprado-ASEAN.pdf, P5. 

http://www.iias.nl/asem/publications/deprado-ASEAN.pdf
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  )1(: مقابل ذلك قامت الواليات املتحدة بـ
  .1973االنسحاب الكامل لقواا الربية املقاتلة عام  -
  .1977وإاء مهامها يف  SEATOتعليق نشاط  -
  .1976االنسحاب من تايلند يف  -

  بان اليا-الصني-الواليات املتحدة: يضمبديل وبعد اية احلرب الباردة أصبح احلديث عن مثلث إستراتيجي 

كما عرفت مرحلة ما بعد احلرب الباردة زيادة يف التفاعالت .فالغياب السوفييت مل متأله ال الصني و ال اليابان
جتارة، استثمار، اتصاالت و اليت ضاعفت من القضايا اليت تتصادم فيها : بني شرق آسيا و الواليات املتحدة

  .لقوى الشامل بينها وبني الواليات املتحدةكما غري النمو االقتصادي لشرق آسيا ميزان ا. املصاحل

فإن اإليديولوجية أصبحت هلا أمهية ) الصني، فيتنام(ومع أن الشيوعية اآلسيوية الزالت إىل اآلن على قيد احلياة 
يتمثل يف ) اإلقليمي(للتضامن اإليديولوجي الدويل  -تقريبا -إن االختفاء الكلي. ثانوية يف توجيه هذه الدول

  )     2(".الشراكات اليت تفاخر ا الصني و ال واحدة منها مع بلد اشتراكي أن"حقيقة 

) اليابان، كوريا اجلنوبية، سنغافورة(بسبب الفروقات املهمة بني الدول املتطورة أخريا ميكن القول أنه          
الشمالية، تنامي الرتاعات  كوريا: ومناطق التأزم) ماليزيـا، تايالند، اندونيسيا، فيتنام(والدول األقل تطورا 

الواليات (االنفصالية يف اندونيسيا و الفلبني، و بسبب التواجد الكبري و التأثري اهلام للقوى الكربى اخلارجية
  .أمام نظام إقليمي شرق آسيوي منسجملسنا أننا ) املتحدة

  :شرق آسيا يف منظورات العالقات الدولية •
باهتمام   ،لية العاملية والكتلة التجارية البارزة حتت قيادة الياباناملركز اجلديد للرأمسا، شرق آسياحظي 

النجاح االقتصادي املذهل  وقد انصب معظم هذا االهتمام حول تفسري ذلك. من قبل منظري العالقات الدولية
وقد . يثات الشرق آسيوية مبثابة نقطة حتول يف التاريخ احلديحىت اعتربت االقتصاد ،الذي حتقق يف هذا اإلقليم

  :تعددت تفسريات وتأويالت هذا النجاح االقتصادي حسب تعدد املنظورات

  ):صامويل هانتغنت(منظور صدام احلضارات  
يف شرق آسيا هو النمو االقتصادي اهلائل الذي اعتربه أحد التطورات املهمة " هانتغنت" ما شد انتباه 

ت سرعة هذا التحول مذهلة حسب هانتغنت الذي وقد كان. يف العامل يف النصف الثاين من القرن العشرين
سنة على التوايل ملضاعفة متوسط دخل  37سنة و  58 احتاجتا إىل نيا والواليات املتحدة اللتاستشهد بربيطاني

سنة وكوريا اجلنوبية  14سنة واندونيسيا يف  33الفرد فيهمـا، يف حني استطاعت اليـابـان حتقيق ذلك يف 

                                                
 .198معىن الرفاهة، مرجع سابق،  ص : جان لوي مارجوالن، الشرق األقصى)  1

2 )  Lowell Dittmer, East Asia in the « New Era » in World Politics, World Politics, 55.1 (2002), P 64. 
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  )1(.سنوات 10 سنة والصني يف 11يف 
ومن منظور هانتغنت فإن هذا النجاح االقتصادي الذي حققه الشرق آسيويون جعلهم ال يترددون يف التأكيد 

وهكذا . على متيز ثقافام وتفوق قيمهم وأساليب حيام على تلك اليت لدى الغرب واتمعات األخرى
وتأكيد على  ،حتدي لضغوط الدول الغربية": التوكيد اآلسيوي" أصبح هناك نوع من التحدي اآلسيوي أو

  يف الكونفوشية رغم اختالف احلضارات الشرق آسيوية من صينية  مثلاألسـاس الثقايف املشترك الذي يت

. منوذجا على الغرب تبنيه لكي جيدد نفسه" القيم اآلسيوية " فأصبحت ما يسمى . وإسالمية ذيةو يابانية و بو
 مكان املصدر لألنظمة االجتماعية و األخالقية للمجتمعات األخرى وهو أي أن شرق آسيا وضعت نفسها يف

  .دور كان إىل وقت قريب ولزمن طويل مقتصرا على الغرب

إال متزيق للسياسة العاملية  –إذن النمو االقتصادي والثقة املتزايدة يف شرق آسيا ليست من وجهة نظر هانتغنت 
  )2(:بثالثة أساليب

  ميكن الدول اآلسيوية من توسيع قدراا العسكرية ويثري القلق بشأن العالقات   املستقبلية النمو االقتصادي  -1
  بني هذه الدول والتعجيل باحتماالت الصراع وعدم االستقرار يف املنطقة

) الواليات املتحدة أساسا(النمو االقتصادي يزيد من حدة الصراعات بني اتمعات اآلسيوية والغرب  -2
  .قدرة اتمعات اآلسيوية على أن تسود يف تلك الصراعاتوتقوي من 

يزيد من النفوذ الصيين يف املنطقة كما يزيد ) الصني(النمو االقتصادي ألكرب قوة يف آسيا  -3
  .من احتمال تأكيد الصني لسيطرا التقليدية يف شرق آسيا

حلرب الباردة هي شرق آسيا، فدول وهكذا تكون حلبة السباق الرئيسية يف العالقات الدولية فيما بعد ا
  .العبون رئيسيون يف شرق آسيا) اليابان، الصني، روسيا، الواليات املتحدة(املركز يف أربع حضارات 

ان اليت يأن يشري إىل افتقاد شرق آسيا إىل منظمات مؤسساتية خبالف أوروبا ماعدا األس" هانتغنت"ومل يفت 
سائل األمنية غالبا ومازالت يف بداية التحرك حنو أكثر الصيغ بدائية ال تضم أي قوى رئيسية و تتحاشى امل" 

 ".جمرد دكان للكالم " و األبيك اليت وصفها بأا "يف التكامل االقتصادي

  :)كيوهان، فوكوياما(مـنـظـور لـبـيـرالـي 
ة نعي يعتقد فوكوياما أن املعجزة االقتصادية اليت حتققت يف شرق آسيا هي مبثاب :فوكوياما) 1

فما حتقق من جناح اقتصادي يف هذه املنطقة يدل على أن الرأمسالية طريق واضح حنو التطور . لنظرية التبعية
االقتصادي املتاح لكل الدول، ألنه إذا كان ختلف دول العامل الثالث كما تزعم نظرية التبعية راجع إىل 

                                                
 .170، ص )1999القاهرة، مصر، شركة سطور، (إعادة صنع النظام العاملي، ترمجة طلعت الشايب، : صامويل هانتغنت، صدام احلضارات)  1

 .353املرجع السابق،  ص )   2
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يتأتى للمرء أن  -يتساءل فوكوياما-عاملي فكيفاشتراك أقل عدد من الدول املتقدمة يف النظام الرأمسايل ال
  )1(ا ؟ة و تايوان و هونغ كونغ و ماليزييفسر النمو االقتصادي الظاهري يف دول مثل كوريا اجلنوبي

لقد اتبعت هذه الدول بعد احلرب العاملية الثانية سياسة تنمية قائمة على التصدير و ربطت نفسها باألسواق 
و خالفا لتفسريات نظرية ، ومع ذلك. جنيب من خالل روابط مع هيئات وطنية متعددةاخلارجية ورأس املال األ

  .استطاعت هذه الدول حتقيق القفزة االقتصادية، التبعية

لقد قدم فوكوياما بلدان شرق آسيا من خالل النسب املرتفعة ملعدالت النمو كمثال حي على صالحية 
ليل قاطع على خطأ دينجح خارج حدوده التقليدية، و ك الية الغربية كنموذج اقتصادي ميكن أنرياللب

األطروحات املاركسية احملللة للتركيبة الرأمسالية على أساس اإلمربيالية واهليمنة وتبعية األطراف للمركز وتنمية 
خطرا على  - حسب فوكوياما-لكن من جهة أخرى فإن هذه اتمعات الشرق آسيوية متثل . التخلف

  ".د اآلسيويدااإلستب" الية من خالل ما أمساه ريالدميقراطية اللب
وطنية تشكل أكرب خطر على  بداديةات لبريالية إىل جانب قوى إستيات اآلسيوية اليت تضم إقتصادفاتمع 

النجاح االقتصادي املذهل يف شرق آسيا  إىل اعتراف متزايد بأن ذلك النجاح  فقد أدى.الدميقراطية اللربالية
جة رد االقتباس من الغرب ولكنه كان نتيجة ثقافة اتمعات اآلسيوية مثل أخالقيات العمل مل يكن فقط نتي

إن اجلماعات اليت تظهر يف مثل هذه اتمعات الكونفوشية هي اليت تشكل أساس . و متجيد اجلماعة القوية
ردية ولكن على أساس عضويته السلطة السياسية، فالفرد ال يستمد مركزه يف األساس تبعا لقدرته أو قيمته الف

 )2( .الية اليت متجد الفردريفاألولوية هي للجماعة وليس للفرد على عكس اللب.يف واحد من اجلماعات املترابطة

شرق آسيا حسب كيوهان يعطي مثاال عن العوملة الغري مرتكزة على :  روبرت كيوهان) 2
ن و دول أمريكا الالتينية مع عدد كبري من السكان من الواليات املتحدة من خالل الروابط اجلديدة بني اليابا

كما أفرد كيوهان مالحظة خاصة . أصل ياباين، وقروض املصارف األوروبية لألسواق الناشئة يف شرق آسيا
ففي القرن التاسع عشر كان إصالحيو امليجي يعرفون األفكار واملؤسسات " باسترياد اليابان للقانون األملاين،  

  )3("ريكية لكنهم اجتهوا إىل النماذج األملانية عن عمد ألا كانت تبدو هلم أكثر جتانسا األجنلو أم
التفريق بني إىل ضعف املؤسساتية يف شرق آسيا ولكنه اكتفى ب ايت مل يشر كيوهاناجلانب املؤسس ثمن حي

  )4(".منظمة إقليمية " هي  انيةالثيف حني أن " ارات اعتماد متبادل بني الق" فاألوىل متثل . انياألبيك واألس

  يف تقسيمه اجليوسياسي للعامل أبقى برجينسكي شرق آسيا حتت السيطرة األمريكية ألن القوات  ):برجينسكي(منظور واقعي  

                                                
 .119، ص )1993ار العلوم العربية، بريوت، لبنان، د( فرنسيس فوكوياما، اية التاريخ و الرجل األخري، ترمجة حسني الشيخ، )  1

 .268- 267املرجع السابق، ص ص )  2

 .26روبرت كيوهان و جوزيف ناي االبن، متهيد يف جوزيف ناي وآخرون، مرجع سابق،  ص )  3

 .19املرجع السابق، ص ) 4 
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  يف تقسيمه اجليوسياسي للعامل أبقى برجينسكي شرق آسيا حتت السيطرة األمريكية ألن القوات 

اجلنوبية لبقية العقد الراهن كما أن صعود الصني سيحدث نوعا من  األمريكية ستبقى يف اليابان و كوريا
فالصني كما يراها برجينسكي ال . التوترات ال سيما يف عالقاا مع اليابان مما خيلق عدم استقرار إقليمي

 تستطيع أن حتصل على نفوذ عاملي إال بعد أن تصبح قوة إقليمية يف حني أن اليابان تستطيع أن تكتسب نفوذا
من اليابان بسبب " إقليمي رنفو" عامليا إن هي ختلت أوال عن سعيها من أجل النفوذ اإلقليمي ألن هناك 

حسب  خلق االستقرار اإلقليميإن . ماضيها االستعماري يف املنطقة، فاليابان ال تنتمي سياسيا إىل شرق آسيا
إىل تسهيل الوجود األمريكي الدائم يف  كورية وذلك ما سيؤدي-لن يتم إال بتحقيق مصاحلة يابانيةبرجينسكي 

القيم اآلسيوية اليت يروج هلا املتحدثون الرمسيون من " كما يرى برجينسكي أن . شرق آسيا بعد توحيد كوريا
سنغافورة إىل الصني هي قيم معادية للغرب و معادية للدميقراطية وليست بالضرورة آسيوية، فالدميقراطية 

  )1(."قاصرة على الغرب "الدميقراطية"و " وق اإلنسان حق"اهلندية تدحض فكرة أن 
  ):كاتسنشتاين و هاتن(منظور بنائي  

. هو املؤسساتية الرمسية الضعيفة لإلقليمية اآلسيوية ما مييز شرق آسيا حسب كاتسنشتاين:  كاتسنشتاين) 1
منو الروابط بني فالتكامل اإلقليمي يف شرق آسيا حدث من خالل السوق املتأثرة بتغريات العوملة و

الذي يعمل بالتعاون مع  Keiretsuحتت رعاية تكتالت العمالق الياباين  ةاملنظم-ات الوطنية ياالقتصاد
الذين يبحثون عن ربط جتارم وأعماهلم و مواردهم احلالية : و الصينيون ما وراء البحار، احلكومة اليابانية

. سيا ضعيف من حيث املؤسسات مقارنة بأوروبافشرق آ. وليس من خالل املؤسسات الرمسية - بإحكام
  ):2(وسبب هذا الضعف حسب كاتسنشتاين يعود إىل

با بعد وإن القوة األمريكية يف شرق آسيا هي أكثر عظمة منها يف أر: القوة واملعايري يف النظام الدويل -
لم يكن ف. تعددية العالقات القوة األمريكية تدعم معيار الثنائية يف العالقات بني الدول وليسو هذه . 1945

مل  كما مؤسسات ميكن هلا أن حتد من استقاللية صناعة القرار يف واشنطن قيف مصلحة الواليات املتحدة خل
ر ضئيل من التحكم أو قديكن يف مصلحة الدول اخلاضعة يف شرق آسيا الدخول إىل مؤسسات يكون هلا فيها 

ة للواليات املتحدة يف شرق فلقدرات النسبية إىل اية السيطرة املتطرو عندما أدى التغري التدرجيي يف ا.املراقبة
آسيا، فإن مؤسساتية ضعيفة لنظام غري مستقر وغري جدير بالثقة أصبحت خيارا جذابا لكل من القوة املهيمنة 

  .و للدول اآلسيوية التابعة) الواليات املتحدة(املتراجعة 

يف نظر -تية رمسية للتكامل اإلقليمي تلقى معارضة واضحةأما اليوم فإن التحول السريع حنو مؤسسا

                                                
 .35، ص )1998فرباير  –يناير ( 86، العدد مليةالثقافة العازجينيو برجينسكي، جغرافية إستراتيجية من أجل أوراسيا، ترمجة أمحد محود، )  1

2 )   Peter Katzenstein, Regionalism in comparative perspective, OP. Cit. 
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فهذه األخرية ال تريد أن تقع يف فخ االنضمام إىل مؤسسات ليست من . من اليابان والصني -كاتسنشتاين
صنعها، واليابان مل تعد حباجة إىل مؤسسات رمسية كما كانت طيلة عقد الستينات عندما كانت تأمل باخلروج 

  .ة الدبلوماسيةمن وضعية العزل

فبعض بىن . ضعف املؤسسات يف اإلقليمية اآلسيوية راجع أيضا إىل مؤسسات الدولة اآلسيوية  :البىن احمللية -
الدولة تكون مالئمة للتعامل مع القانون احلكومي واملؤسسات الرمسية كعربة مفضلة من أجل التكامل 

  .اإلقليمي

فالتاريخ اآلسيوي يفسر على . ميزة الدول اآلسيويةو  صيةلكن التكامل اإلقليمي يف شرق آسيا أخذ خا 
فالدول . أساس توارث إمرباطوريات كربى أو صغرى، حمدودة أو مترامية بواسطة ملوك، أمراء، زعماء قبائل

اآلسيوية املعاصرة متت صياغتها من تراث اإلمرباطوريات العاملية، املمالك اجلهوية واإلمرباطوريات دون 
حيث أن هذه اإلمرباطوريات واملمالك تصعد وتسقط تبعا لتصورات دورية، . Sub-Continentalالقارية 

ة للتطور التارخيي كما يف الفكر يغائ خـاصة بزمن كل ساللة حـاكمة وليس تبعا لتصورات خطية و
 -األوروبيةاألفكار املركزية يف مفهوم الدول  – السيادة املوحدة واحتكار القوةفمفهوم . التقليدي األورويب

 .ال تستحوذ على الوقائع السياسية اآلسيوية

لص كاتسنشتاين إىل أن القوة واملعايري الدولية مها ضد تكوين شكل مغلق من اإلقليمية اآلسيوية حتت وخي
ونفس التأثري كذلك يأيت من البىن احمللية، لذا فإن العوامل هي يف صاحل إقليمية . القيادة الصينية أو اليابانية

 ).األبيك(يوية مفتوحة آس

حيث جند . أن شرق آسيا هي أكثر األقاليم ديناميكية يف العاملهاتن  يرى:  B. Hettneهـاتن ) 2
ثالث دول صناعية جديدة ) الصني(، سوق حملية هـائلة )اليـابـان(مهيمن مؤكد : ضمن هذا اإلقليم

)NICS (تايوان هونغ كونغ نوبيةاجل كوربا .  
لكنها ) كونفوشية، بوذية(نظر هاتن منطقة كبرية جغرافيا واقتصاديا و رمبا ثقافيا  فشرق آسيا من وجهة

يف هذه املنطقة منخفضة بالرغم من  " "Regionnessحالة نزعة األقلمة  تفتقد إىل نظام إقليمي أمين ألن
ي يف شرق آسيا فالتكامل اإلقليم. حقيقة أن هناك تكامال اقتصاديا غري خمطط يأخذ مكانه بفضل سيطرة الني

  اية احلرب الباردة من إمكانية التعاون اإلقليمي و قد زادت  .يتدعم دون وجود كبري ملؤسساتية رمسية
إن شرق آسيا يقوم منوذجا كونفوشيا يف . و فتحت احتماالت جديدة أمام االتصاالت بني األقاليم الفرعية

   ) 1(يف للتغريبالتنظيم السياسي واالجتماعي والذي يعد أيضا كبديل ثقا
  :وميكن تلخيص دور ومكانة شرق آسيا ضمن املنظورات السابقة كما يلي

 

                                                
1 )   Bjorn Hettne, OP. CIT. 
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  :التفسريات املتنافسة: التحوالت يف شرق آسيا:  املبحث األول

م على كل من لقد بـدأت منطقة شرق آسيـا يف الربوز بوصفها إقليميا فرعيا ينصب فيه االهتما

  هيمنة أمريكية- 
 ياباين-توتر صيين  -

  معجزة اقتصادية- 
 بوالغر صراع بني شرق آسيا خطر على الدميقراطية اللبريالية  -

  ضعيفة ةمؤسساتيةرمسي- 
  القتصاد السوق دوركبري 
 .نزعة األقلمة ضعيفة 

 آسيا شرق

 واقـعـي

 صدام احلضارات لبيـرالـي

ائـي  بــن
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بإعتبارمها تطورين تارخييني يصفان حقبة جديدة هلذه " املعجزة االقتصادية " و " التطور الدميقراطي " 
  :النظرية املختلفة  توفقا للتفسريا عة حتوالتبأر عرفت لكن ميكن القول بشكل عام أن هذه املنطقة. املنطقة

  ).The Sinocentric System(ايار النظام املتمركز حول الصني  -1  
  .التغري السريع يف القدرات االقتصادية ملعظم دول املنطقة -2

اإلحتاد السوفييت و االنسحاب اجلزئي للواليات املتحدة من  ايار -3
  املنطقة 

و بروز الصني كقوة اقتصادية أدى إىل خلق توازن جديد يف املنطقة 
  .وإاء التوازنات السابقة

قليمية أدت إىل تشكيل منظمات إقليمية بروز نزعة تكاملية إ -4
إن أبرز املنظمـات .سامهت يف خلق آليات المتصاص األزمات

  :هذه املهـام هي االيت أوكلت إليه
اليت جعلت املنطقة ألول مرة يف تـارخيهـا تشهد  ،األسيان -     

 .منظمة إقليمية حقيقية

األمن ألسيان الـذي يهدف إىل تدعيم لاملنتدى اإلقليمي -    
  . اإلقليمي

  .اليت اعترب ت بداية عملية بناء حقيقي يف شرق آسيا 3+األسيان-   
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  .نظرية الصني الكربى/ نظرية التهديد الصيين :  املطلب األول
فإذا كانت املقولة التقليدية ترى أنه إذا . ي حركية يف شرق آسياأل اهذه النظرية ترى يف الصني حمور

و حول . إذا حتركت الصني اهتز شرق آسيا: تز العامل، فمن األوىل إذن و األصح أن يقالحتركت الصني اه
اإلقليمي دور الصني بصفتها البلد األكثر ديناميكية يف شرق آسيا و البلد الذي يلعب دورا رئيسا يف التحول 

  .نظرية الصني الكربى و نظرية التهديد الصيين: نان متضادتاالشرق آسيوي ظهرت نظريت

  :ناللصني الكربى معني:  نظرية الصني الكربى) 1
النظـام التـابـع املتمركـز " املعىن األول قـائـم بشكل رئيسي على مـا يسمـى  )أ

فـإن  فحسب هذا املعىن. يف تـاريخ شرق آسيـا)  Sinocentric Tributary System" (حـول الصني
آسيا هو الذي أعد األساس االقتصادي والبنيوي من  النظـام التابع املتمركز حول الصني يف تاريخ شرق

  فإن  Takeshi Homoshitaفوفقا لتعبري . أجل التطور يف شرق آسيا حسب طريقته و مفاهيمه اخلاصة
املقوالت التارخيية التقليدية حول التأثري الغريب و االستجابات اآلسيوية ال ميكن، على حنو كاف، أن تعرب " 

سيوي يف الوقت املعاصر جيب أن اآلفالتاريخ الشرق . ة يف نظام اهليمنة الشرق آسيويعن التحوالت البنيوي
وإىل كيف استطاع ، يدرس مبفاهيمه اخلاصة مع انتباه خاص إىل كيف أدت ديناميكيته الداخلية إىل حتوله

آسيا دخلت  مبعىن أن شرق )1(".التكيف مع التأثري القادم من القوى األوروبية و ظهور نظام دويل جديد 
لة يف النظام صالعصر احلايل ليس بسبب القوى األوروبية اليت أتت إىل شرق آسيا و إمنا بسبب الديناميكية املتأ

  .التابع املتمركز حول الصني

لقد كانت عالقات شرق آسيا الدولية مع اتمعات األخرى متمركزة حول الصني و مرتبة بدرجات خمتلفة  
 ،فشرق آسيا مبجمله كان يعترب منطقة نفوذ صيين. أو االستقالل الذايت بالنسبة لبكني من التبعية أو التعاون

أما النظام املتمركز حول الصني فهو .  فقد كانت الصني على مدى ألفي عام هي القوة املتفوقة يف شرق آسيا
حيث أنه يف  .احلديثنظام هرياركي للعالقات الدولية ساد شرق آسيا قبل تبين النظام الوستفايل يف العصر 

 و قد كانت هذه .  مركز النظام توجد الصني اليت ختضع حلكم الساللة اليت نالت التفويض السماوي

ها احلضارة الوحيدة يف ، املتميزة بقواعدها الكونفوشية حول األخالق، تعترب نفس"اإلمرباطورية السماوية " 
 ابالد"ة احمللية مل تكن تعترب ثنيات اإلفاألقلي. املركز توجد دوائر متحدة) الصني(ركز ارج هذا املخ. العامل
 .يتمتعون باالعتراف من اإلمرباطورثنيتها إرغم أا كانت ختضع حلكم قادة من " أجنبية

                                                
1 )  Wang Zhengyi, OP. Cit, P14. 
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لقد . رباطور الصيينضرائب لإلمالاليت تدفع ) Tributary States(ابعة الدوائر تقع الدول التخارج هذه  و
  : عدد من اموعاتإىل-هغ النظام التابع ذروتبل حيث- Mingل حكم ظ يف مصنفةدول كانت هذه ال

    كوريا، اليابان، كمبوديا، : من الدول الكربى من شرق آسيا اتضم عدد: برابرة جنوب شرقيون -
 .الكثري من هذه الدول هي دول مستقلة يف الوقت احلايل... ،سيام    
  ا توجد اليوم كدولة و ال واحدة منه. Shanx ،Langhon : مثل: ونبرابرة مشـاليون، غربي -
  .ةمستقل   

 Ryukyuتنام و مملكة يالوس كانت تابعة للف: مثال. و لبعض هذه الدول التابعة أتباعها اخلاصون كذلك
  .وتدفع الضرائب لكل من اليابان و الصني

تغال مثال كان مسموحا هلا فالرب. بعد دائرة الدول التابعة توجد الدول اليت هلا عالقات جتارية مع الصني
 )1(.التجارة مع الصني من أرض مؤجرة يف ماكاو لكن أبدا ال يسمح هلا بالولوج إىل النظام التابعب

 19و  18وى األوروبية يف القرنني حقيقي من طرف الق ول الصني تعرض لتحدم املتمركز حامنوذج النظ
ه عندما مت سحق الصني عسكريا من طرف الدول و وصل هذا النموذج إىل ايت، )2(.خاصة حرب األفيون

كما تلقى هذا النموذج ضربة أخرى أعنف عندما هزمت اليابان، بعد اإلصالح امليجي، الصني . األوروبية
  . و كانت النتيجة أن تبنت الصني النظام الوستفايل للدول املستقلة املتساوية. يابانية-يف أول حرب صينية

 :مأحداث كربى اتسمت مبغزى التحول التارخيي امله 20 رنالق وقـد شهد تاريخ الصني يف

إن إلغاءه هز . ألغي نظام االمتحان اإلمرباطوري الذي استمر أكثر من ألف سنة 1905يف  -
 .بصورة رئيسية أساس قوة النظام السياسي اإلقطاعي و حلت اآللية التعليمية حمله

  . ةسن 260لصني ألكثر من ا أسرة املانشو اليت حكمتب 1911أطاحت ثورة  -
بتأسيس " صن يات صن"و وضعت اية للنظام اإلقطاعي الذي استمر ألكثر من ألفي سنة و قام زعيمها 

  )3(.اجلمهورية يف الصني
) فعلية هناك  بو بذلك تبىن شرق آسيا كله النظام الوستفايل اجلديد و انتهت اإلقطاعية و اإلمرباطورية ال

. احول ما يسمى الرأمسالية الكونفوشية اليت حتاول أن تفسر النجاح االقتصادي لشرق آسيم ائاملعىن الثـاين ق
فعلى الرغم من التأثريات املختلفة من طرف القوى االستعمارية الغربية و خمتلف عمليات العصرنة يف هذه 

املوصوف " الصيين الكبريالفضاء الثقايف "  املنطقة، إال أن الشيء املشترك الوحيد هو أن شرق آسيا تنتمي إىل  
 

                                                
1) ( http://en.wikipedia.org/wiki/Sinocentrism)  

 .يف آسيا كلها "بإشراقة فجر عهد جديد"ب األفيون مل حتدث ثورة يف الصني فقط وإمنا أنذرت أيضا أن حر مثال يرى  ماركس ير) 2
 ibid.)3  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sinocentrism
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،فحسب هذا املعىن فإن الرأمسالية يف شرق آسيا مرتكزة على الكونفوشية)1(.الكونفوشيةب  
و الكونفوشية هي اليت سامهت يف تطوير و ازدهار الرأمسالية يف شرق آسيا و من مث يف ذلك التحول  

)2(.االقتصادي الكبري  

  :نظرية التهديد الصيين)  2
لنظرية أن النمو االقتصادي للصني ال يهدد فقط املصلحة األمريكية و لكن أيضا استقرار شرق ترى هذه ا   

الصني ثلثي سكان (آسيا، بسبب إمكانية انتشار القوة االقتصادية حنو امتالك القدرة و الكفاءة العسكرية 
 )4(يد على باقي الدولنظرية التهديد تقول أن قوة الصني سوف تسعى للهيمنة و فرض التهد )3().شرق آسيا

كل ذلك جيربها ... فتاريخ الصني، ثقافتها، تقاليدها، حجمها، قواها احملركة اقتصاديا، صورا عن نفسها
فالديناميكية اليت حتدث يف شرق آسيا إمنا هي نتيجة إدراك التهديد الصيين من طرف  . على اختاذ وضع هيمنة

  .األطراف اآلسيوية األخرى
فاألسيان مل تتشكل إال ملواجهة . زعمه اندونيسيا و سنغافورة يرى يف الصني اخلطر الرئيسيفهناك اجتاه تت
ات كان للحزب الشيوعي الصيين حماوالت يف متويل مجاعات موالية يات و السبعينيففي الستين. اخلطر الصيين

ات بدأت الصني يف حتويل يو يف أواخر الثمانين )5(.استقرار احلكومات ااورة يف آسيا" لزعزعة"ية وللما
مواردها االقتصادية النامية إىل قوة عسكرية و نفوذ سياسي، حيث أعادت رسم إستراجتيتها العسكرية متحولة 

   ،من الدفاع ضد الغزو يف حروب كبرية مع اإلحتاد السوفييت إىل إستراتيجية إقليمية تؤكد على تقرير القوة

  .اا البحرية و اجلويةو طبقا هلذا التحول بدأت يف تطوير قدر
  . وأمام هذه القوة الصينية املتنامية عززت كل من اليابان و األسيان حتالفاا العسكرية مع الواليات املتحدة

أثار "و  )6(وقد برزت حدة هذا اخلطر الصيين حني أكدت بكني من جانب واحد سيادا على جزر سرباتلي

                                                
تؤيد املدرسة الكونفوشية الرتعة الطبيعية ... تتمثل القيم الكونفوشية يف العمل الشاق، و االنضباط، نظام تعليمي قوي، غرس حس تارخيي بالكربياء القومي و احلضاري، ) 1

وتشجع مسايرة الطبيعة و الطاعة العمياء هلا و استخدام الظواهر الطبيعية لتقدمي عرض مدعم بالرباهني عن النظام " باالندماج بني السماء و اإلنسان" للفكرة القائلة 
اس ليس تغيري و قهر هيبة الطبيعة العظيمة، بل اهلدوء االجتماعي و تؤكد حتقيق االنسجام بني الطبيعة واإلنسان، و ترى فلسفة املدرسة الكونفوشية أن ما يؤثر يف الن

الكويت، عامل املعرفة، (التقدم حنو املستقبل انطالقا من املاضي، اجلزء األول، ترمجة عبد العزيز محدي، : ووبن، الصينيون املعاصرون: أنظر. واالطمئنان يف القصائد الريفية
1996.( 

2 )  Ibid. 

3)  Wang Zhengyi, OP. Cit,P 19. 
قام فلكية حول القوة الصينية يدحض املسؤولون الصينيون نظرية التهديد الصيين بقوهلم أن القوى املضادة للصني من ما يسمى املتخصصون يف الصني هي اليت تقوم بصنع أر) 4

لدول الكربى يف العامل فهي متثل تسع ميزانية الدفاع األمريكية و نصف أصغر ميزانية بني مجيع ا –حسب املسؤولني الصينيني  –فميزانية الدفاع الصينية تعترب . لنشر نظريتهم
و السياسة الوطنية الصينية األساسية . فالصني ال متثل خطرا على أي كان فهي دولة نامية يعد نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي فيها منخفضا نسبيا. ميزانية الدفاع اليابانية

 .لى البناء االقتصادي من أجل رفع مستوى معيشة الشعبتتمثل يف مواصلة التركيز ع

 .194الصني، يف جوزيف ناي و آخرون، مرجع سابق، ص : طوين سايش، العوملة واحلكم و الدولة السلطوية) 5

الطرق البحرية، البترول احملتمل يف املياه القريبة السيطرة على : إن القسط األكرب من احلجج اخلاصة ذه اجلزر. تطالب الصني أساسا بكل جمموعيت جزر سرباتلي و بارسيل) 6
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ورد فعل مجاعي نادر احلدوث يؤكد رفضهم لنهج الصني،  سياهذا حالة من اهللع يف عواصم جنوب شرق آ
وترى العواصم الشرق آسيوية يف تصرفات الصني يف جنوب حبر الصني دليال  )1(".و طالبت األسيان بالتفاوض

: من مركز الشرق و الغرب يف هونولولو" مارك فانسيليا " قال . على املدى البعيد" نوايا بكني" واضحا على
باعتباره مؤشرا إىل اجتاهات يف العالقات اإلقليمية يف  -يف جنوب حبر الصني-نظر إىل مسار الرتاعميكن ال" 

فترة ما بعد احلرب الباردة، هل ستكون الصني جارا متعاونا محيدا كما تفيد مزاعمها، أم سوف تسعى من 
 )       2(".أجل اهليمنة 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
ليس فيها جزيرة واحدة كبرية  من الشاطئ، إمنا تعترب مسألة رمزية أكثر منها مسألة ذات أمهية إستراتيجية، فجزر سرباتلي بعضها مغمور حتت املاء أغلب أوقات السنة و

إن احلقيقة العسكرية جلزر سرباتلي أن احتالهلا سهل و الدفاع عنها و االحتفاظ ا صعب . للدفاع عن اجلزرتفيد لدعم عمليات حبرية أو تتسع النتشار جنود على سطحها 
يضايقها أن ماليزيا أقامت كما أنه على مدى فترات الصراع بشأن تايوان مل حتاول الصني أن تتحدى احتالل تايوان للجزيرة األضخم حجما من بني جزر سرباتلي كما مل 

 .ياحية فوق جزيرة أخرىمنشآت س

 .160دانيال بورشتاين، ارنيه دي كيزا، مرجع سابق، ص ) 1

  .135ص  ،)1996الكويت، عامل املعرفة، (التقدم حنو املستقبل انطالقا من املاضي، اجلزء األول، ترمجة عبد العزيز محدي، : ووبن، الصينيون املعاصرون) 2
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  .منـوذج األوز الطـائـر:  املطلب الثاين

لقد وضع هذا النموذج أوال لتفسري االرتباط بني النمو الصناعي وتغري منط التجارة يف االقتصاد 
لذا ميكن كذلك . املتنامي يف شرق آسيا، كما استعمل لتفسري منو الروابط التجارية يف اقتصاديات شرق آسيا

  .شرق آسيا لتفسري التغريات االقتصادية اهلامة اليت حدثت يف إقليم ااعتباره منوذج
) K. Akamatsu(االقتصادي الياباين أكاماتسو ) The flying geese model(صاغ منوذج األوز الطـائـر 

باعتباره منوذجا تارخييا ملراحل التطور االقتصادي للبلدان النامية اليت جاءت متأخرة يف مضمار التنمية 
  .والتصنيع  والتطور الرأمسايل

النظري عن ثالثـة منحنيات رئيسية، حتدد طبيعة املرحلـة اليت مير ا البلد يتحدث أكاماتسو يف منوذجـه 
  :)1(اآلخذ يف النمو

  .ا اقتصاد البلد املعينمير حيث حتدد تركيبة الواردات نوعية مرحلة النمو والتنمية اليت : منحىن االسترياد -

  .نتجات يف اقتصاد البلد املعينيوضح مستوى تطور القوى اإلنتاجية وتركيبة امل: منحىن اإلنتاج -
  .يوضح نوعية ومدى ديناميكية سلة الصادرات: منحىن الصادرات -

تعترب هذه املنحنيات الثالثة مبثابة اإلحداثيات اليت حتدد موقع كل بلد جاء متأخرا يف ميدان النمو والتقدم يف 
  .إطار منوذج األوز الطائر من حيث االرتفاع واملسافة

  :)2(يرتبط منوذج األوز الطائر بدورة املنتج اليت متر عادة بثالث مراحل يلتحليلعلى املستوى ا
  .يبدأ البلد اآلخذ يف النمو باسترياد السلعة من البلد املتقدم القريب منه يف آسيا:  املرحلة األوىل-
  حياول البلد اآلخذ يف النمو إنتاج السلعة على أرضه بتمويل    :  املرحلة الثانية-

  ).البلد املتقدم القريب(مشترك من البلد األم  أو من دون متويلمشترك      
  يبدأ البلد اآلخذ يف النمو يف تصدير السلعة إىل البلدان اآلسيوية   :املرحلة الثالثة-

  .تقدمااألقل  ااورة                 
  :و ميكن إبراز هذا املستوى التحليلي على الشكل التايل 

  

                                                
 .155، ص )2000بريوت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، (الدروس املستفادة، : سيويةحممود عبد الفضيل، العرب و التجربة اآل) 1

 .156املرجع السابق،  ص ) 2
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  :)1(التابع كاآليت-هذا النموذج من خالل عالقة القائدو ميكن توصيف طريقة عمل 
كوريا اجلنوبية، : تتبع بالدول الصناعية اجلديدة أو ما يسمى بالتنانني األربعة ،اليابان هي القائد بدون منازع

اندونيسيا، ماليزيا، : ألربعةان األربع أو ما يسمى بالنمور ايمث دول األس ،تايوان، هونغ كونغ، و سنغافورة
  .مث الصـني . الفلبني، تايالند

هذه البلدان تطري باألسلوب نفسه على ارتفاع أقل وعلى مسافة مكانية و زمانية أبعد، وسوف يليها تارخييا 
  : بعد ذلك سرب مل يطر بعد ويضم بلدانا مثل فتنام و كمبوديا حسب ما يظهر يف الشكل التايل

 
 
 
                                                
1 ) Wang Zhengyi, OP. Cit, PP21-22. 

  )ب(الصناعة 
 طمتوس منتج

  ):أ(الدولة 
 األوزة األوىل

  ):ب(الدولة 
 األوزة الثانية

  ):ج(الدولة 
 األوزة الثالثة

  :جديد فدوا
 أوزة جديدة

  )أ(الصناعة 
 منتج عايل التقنية

 صنـاعة جديدة

  )ج(الصناعة 
ف منتج ضعي

  ):أ(صناعة 
 منتج عال التقنية

  ):ب(صناعة 
منتج متوسط 

  ):ج(صناعة 
 منتج ضعيف تقنيا
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  كوريـا (ات التالية هلا مباشرة يقتصادالتستجيب الحتياجات ا) اليابان(ات األكثر تقدما يفاالقتصاد
الالزمة لالنتقال إىل درجة ... ،مستلزمـات اإلنتـاج، التقانية احلديثة: من حيث املدخالت) و تـايـوان

ير املنتجات كثيفة التقانة أو كثيفة رأس املال حىت تصل إىل مرحلة تصد )1(أعلى يف سلم املزايا النسبية 
ويتكرر الشيء نفسه بالنسبة الستجابة كوريا و تايوان بدورمها الحتياجات التنمية يف بلدان السرب . البشري
 .الثاين

هذا املسار يفتح بدوره اال أمام الدورة العكسية أي أمام منو الواردات من السلع النمطية البسيطة الكثيفة 
من البلدان اآلسيوية اليت الزالت يف بداية السلم " األسراب املتقدمة "  العمالة غري املاهرة القادمة إىل بلدان يف

فإن اقتصاديات شرق آسيا تتقدم معا من خالل التوسع يف  بالتايلو). اندونيسيا - تايلند  –ماليزيا (التصنيعي 
 )2(.بني عناصر سلمي الواردات والصادرات جمال التبادل التجاري عرب عمليات اإلحالل املستمر

كما أن عالقات الترابط فيما بني األنشطة الصناعية ال تتم ضمن بلد واحد ولكن يف إطار جمموعة من البلدان 

                                                
  :لقد قامت صناعات شرق آسيا على أساس امليزة النسبية املقارنة) 1

  .اليابان يف امليزة النسبية للبحث و التطوير-
  .انني األربعة يف امليزة النسبية للعمالة املاهرةالتن-
 .بلدان األسيان والصني يف امليزة النسبية للصناعات ضعيفة التكنولوجيا كثيفة العمالة-

 .165حممود عبد الفضيل، مرجع سابق، ص ) 2
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 .ذات اهلياكل الصناعية املتكاملة لتحقيق أكرب قدر من االستفادة من املزايا النسبية لكل بلد على حدة

  األوز الطائر، مندجمة يف كلِِِ متكامل االستثمار أصبحت شرق آسيـا كرة وإذن عن طريق التجـا
آسيوية منت أربع مرات أسرع من منو الصادرات اآلسيوية اجتاه الواليات املتحدة يف  بنيفالتجارة ال" 

 )1(".الثمانينات والتسعينات 

. قتصادي يف شرق آسيا منذ الستيناتوالبلد القائد يف هذا النموذج هو اليابان اليت سامهت بكثافة يف النمو اال
وقد حاول بعض املنظرين . كما لعبت شبكة االتصال اليابانية دورا حامسا يف التكامل االقتصادي اإلقليمي

إضافة صبغة خاصة على دور االستثمارات اليابانية املباشرة يف ) Kojima(اليابانيني أمثال كوجيما 
فقد أشار كوجيما . ة باالستثمارات الغربية املباشرة يف تلك البلداناقتصاديات بلدان جنوب شرق آسيا مقارن

إىل أن االستثمارات اليابانية املباشرة متيزت بأا كانت مكملة لالستثمارات الوطنية و تولد منافع مشتركة 
ف كما لعب املصر. للبلد املستثمر والبلد املضيف يف آن واحد خاصة يف جمال نقل التكنولوجيا احلديثة

الياباين للتصدير واالسترياد دورا مهما يف تشجيع االستثمارات اليابانية املتوجهة حنو البلدان اآلسيوية، من 
خالل ختفيض سعر الفائدة لتمويل تلك االستثمارات، إضافة إىل دور عدد من الوكاالت احلكومية املهمة يف 

   )JETRO.)2املنظمة اليابانية للتجارة اخلارجية : اليابان مثل
إنه من الضروري أن مـا تقوم " حيث يبدو ) اليابان(أمـا الدول األخرى فمـا هي إال تـابع هلذا القائد 

بـه اليـابـان ينبغي أن تقوم به الدول الصناعية اجلديدة وأن مـا تقوم به الدول الصناعية اجلديدة ينبغي 
 )3(".ان يأن تقوم به بلدان األس

ابانية يف شرق آسيا يف ظل منوذج األوز الطائر ال تلقى نفس القبول إذا ما مت الزعامة االقتصادية الي لكن
 .االنتقال إىل ااالت السياسية واألمنية

" عامل الرفاه األكرب يف شرق آسيا "منوذج األوز الطائر حتت القيادة اليابانية يذكر اآلسيويني باليابان :  سياسيا
فالتوسع ضد الشعوب اآلسيوية األخرى مت تربيره يف اليابان . ق آسيايف الثالثينات كقوة استعمارية يف شر
  ، )استعالء اتمع القومي والفرد اليابانينيو  مفاهيم تفوق(بواسطة مذهب الداروينية االجتماعية 

 )4(".التقدم والعصرنة جلرياا املتخلفني"جلذب " املهمة اليابانية الوطنية " و بواسطة فكرة 

صرار الياباين على االهتمام بـالقوة العسكريـة منذ ـاية احلرب البـاردة، يذكر اآلسيويني اإل:  أمنيـا
فـاليـابـان مل ). احتالل اليـابـان لكوريـا و ألجزاء واسعة من الصني(بالعسكرية اليابانية يف املاضي 

                                                
1 )  Peter Katzenstein, Regionalism in comparative perspective, OP. Cit. 

 .159لفضيل، مرجع سابق،  ص حممود عبد ا) 2

 .1990تصريح لوزير املالية الياباين أمام جلنة البحث االقتصادي يف آسيا الباسيفيكية سنة ) 3

4 ) Wang Zhenggi, OP. Cit, P23 
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عت إىل إعادة بناء القوة العسكرية األمريكية ولكن أيضا س-فقط إىل إعادة بناء العالقات األمنية اليابانية تسع
دى املبرنامج الدفاع متوسط " و " إعادة بناء البنية األمنية األمريكية اليابانية " اليابانية يف العامل بواسطة 

)2000-2005."()1( 

فنموذج األوز الطائر إذن يفسر فقط التحوالت االقتصادية يف شرق آسيا وكيف حتقق النمو الصناعي 
يأكلون حلاء الشجر من شدة ) الستينات(كان مواطنوها إىل وقت قريب اليت كوريا كلدان الضخم يف ب

 .اجلوع

أخريا هناك مأخذ واضح على هذا النموذج و هو أنه بين على افتراض أن اليابان هي اليت تقود بناء شبكة 
 بينما تقوم الصني بتوريد اليابان ستلعب دور املركز املتروبوليتاين .آسيوية و أن الصني سوف تتبع-اقتصادية

فها " لكن يف أواخر التسعينات بدا واضحا فشل هذا االفتراض . األرض واأليدي العاملة واملوارد الرخيصة
هي الصني خترج إىل الوجود قوة عظمى و بات لزاما على اليابان أن تتكيف مع القوة الصينية على حنو ما 

  )2(".فعلت منذ قرون مضت 
 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 )  Ibid. 

  .188دانيال بورشتاين، أرنيه دي كيزا، مرجع سابق، ص ) 2
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  .نظرية توازن القوى:  طلب الثالثامل
تفسر نظرية توازن القوى التحوالت يف شرق آسيا من خالل التغري يف ميزان القوى السائد يف 

فمن خالل تفسريات هذه النظرية يكون شرق آسيا قد مر بثالث حتوالت أساسية منذ اية احلرب . اإلقليم
  : العاملية الثانية

كان شرق آسيا نتيجة للثنائية القطبية يف النظام الدويل مستقطبا : يف اخلمسينات والستينات -1
فاليابان  )1(.من جهة أخرى) ا، الوسمفتنام، كمبوديا، بور(ان من جهة واهلند الصينية يبني اليابان واألس

و الذي مت جتديده بعد إدخال ) 1951(أكدت دوراا يف الفلك األمريكي من خالل اتفاق األمن الثنائي 
أما . حيث وضعت هذه املعاهدة اليابان حتت احلماية العسكرية األمريكية) 1960(الت طفيفة عليه تعدي
ان فقد تشكلت بدون أي من الدول الكبرية بغرض خلق توازن اجتاه اهليمنة أي حىت ال تكون هناك قوة ياألس

  . والصنيتدام املنافسة بني اليابان حونتيجة املخاوف من إ) الصني(مهيمنة يف اإلقليم 
قد كانت الصني يف هذه املرحلة تطمح إىل القيام بدور القوة الكربى على املسرح اإلقليمي والعاملي غري أن ل

اخلوف من التدخل األمريكي كما حدث يف " هذه املكانة تبوأها اإلحتاد السوفييت فاحنازت إليه من منطلق 
  )2(".كوريا ال بدافع من احلماس احلقيقي

سلمـا تستعمله موسكو "صينية وبعد االنتصار الذي حققته الشيوعية هنـاك فقد أصبحت أمـا اهلند ال
كمـا كـانت القوى  )3(".نييلتحقيق أغراضهـا اإلستراتيجية يف إطـار املواجهة بني القوتني العظم

دة، كوريا كوريا اجلنوبية وتايوان من الواليات املتح(املتوسطة تتلقى احلماية و ضمانات الردع من محاا 
  ).الشمالية من الصني و روسيا

لقد كانت دول شرق آسيا يف هذه الفترة غري قادرة على ممارسة سياسات خارجية مستقلة نظرا للمواجهة 
وكان األمن اإلقليمي متصال بالنظام الدويل وخاضعا لتأثري القوى الكربى مما كان ، املستمرة بني القطبني

 .ميةينجم عنه بعض الصراعات اإلقلي

حدث اختالل متزايد للتصور السابق فيما يتعلق بالثنائية القطبية، : يف السبعينات والثمانينات -2
فقد مت االنتقال إىل هيكل جديد يقوم على ثالثة أقطاب أي إستراتيجية ثالثية حيث أصبح التوازن بني اإلحتاد 

  األمريكية-الصينية العالقات عبيالصني حاضرا يف شرق آسيا منذ تط-الواليات املتحدة- السوفييت
لقد شهدت هذه الفترة استقاللية و صعود يف قوة الصني على الصعيد السياسي فأرادت الصني . 1972سنة 

كما متيزت هذه الفترة كذلك بالصعود الياباين على الصعيد االقتصادي ". قوة التوازن العاملية " لعب دور 

                                                
1 )  Wang  Zhengyi,  OP. Cit, P25. 

  .197معىن الرفاهة يف زكي العايدي وآخرون، مرجع سابق،  ص : ارجوالن، الشرق األقصىجان لوي م) 2

 .200املرجع السابق، ص ) 3
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 .أمريكي-مقابل تقارب إستراتيجي صيينالياباين يف -يكيواستمرار التحالف األمر

لقد ساد هذا املثلث اإلستراتيجي حىت اية احلرب الباردة و كانت العالقات املتغرية بني تلك األطراف 
 .الثالثة أكثر تأثريا على دول املنطقة من هيكل النظام الدويل الثنائي القطبية

الصني بعد -اليابان-ني الواليات املتحدةمتت الدعوة إىل إقامة توازن جديد ب: يف التسعينات -3
اتسمت هذه الفترة بتراجع النفوذ  )1(.سقوط اإلحتاد السوفييت وجناح اإلصالحات االقتصادية يف الصني

رفض تايلند و ماليزيا واندونيسيا يف ، إغالق القواعد البحرية واجلوية يف الفلبني: األمريكي يف شرق آسيا
مقابل بروز الصني كقوة إقليمية . )2(سو السفن األمريكية يف مياهها اإلقليميةالطلب األمريكي بأن تر 1994

  .يف املنطقة على الصعيدين السياسي واالقتصادي
 .تركز نظرية توازن القوى على دور القوى الكربى اإلقليمية واخلارجية يف حتقيق التوازن

وازن دورا رئيسا يف حتقيق التوازن يف لعب الوجود األمريكي حسب أنصـار الت :القوى الكربى اخلارجية
شرق آسيـا حىت أن السبب الرئيسي حسب البعض للصراع بني الواليـات املتحدة والصني هو اختالفهما 

و يتجلى الدور األمريكي من . األسـاسي حول ما ينبغي أن يكون عليه تـوازن القوى يف شرق آسيـا
 :خالل

فـي " عميل هلم " السابق إىل حليف و تـابع و  ون العدنـجاح األمريكيني يف حتويل اليـابـا -
ففي ظل احلرب الباردة ويف ردة فعل إزاء انتصار احلزب . املـواجهة مع اإلتـحاد السوفييت والصني

عاما  60شجعت الواليات املتحدة بروز خنبة احتكرت السلطة يف اليابان ملدة ) 1949(الشيوعي الصيين 
الذي أطلق على دول أروبا " الرداءة املخزية " د الذي ميكن وصفه بتعبري آرون حىت وصلت اليابان إىل احل

 )3(.الوسطى الشرقية الدائرة يف فلك اإلحتاد السوفييت

عتبارمها حربني أمريكيني ضد ااحلرب الكورية يف مطلع اخلمسينات وحرب فيتنام يف الستينات ميكن  -
 .حلرب الباردة بني الواليات املتحدة واإلحتاد السوفييتالصني ولقد كانت هذه احلرب أيضا جزءا من ا

تعاين معظم الدول الشرق آسيوية عجزا جتاريا مع اليابان وتتمتع بفائض جتاري كبري مع الواليات املتحدة  -
لذا فإن هذه األخرية لعبت دور صمام األمان االقتصادي لإلستراتيجيات الوطنية من أجل التصدير اإلمنائي 

  )4().اليابان، الصني(التوازن االقتصادي مع القوى اإلقليمية االقتصادية الكربى وحتقيق 

إذ ترى الصني يف هذا . الذي يروق على غري املتوقع للصنيو : الوجود العسكري األمريكي يف شرق آسيا -

                                                
1 )  Wang  Zhengyi,  OP. Cit, P26. 

 .162، ص ) 2000اإلستراتيجية، أبو ظيب، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث ( ، 2010 – 1978: عبد احلي، املكانة املستقبلية للصني يف النظام الدويل وليد) 2

  .www.mondipolar.com، يف 2002، مارس لوموند ديبلوماتيكشاملرز جونسون، مخسون عاما من التبعية، ) 3

4 )  Peter Katzenstein, Regionalism and Asia, OP. Cit. 

http://www.mondipolar.com
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لتصاعد  ى معادالوترى فيه األطراف األخر )1(.للقوة الروسية الإعادة بناء اليابان عسكريا ومعادعامال يكبح 
 .لقيام كوريا الشمالية بشن هجوم على كوريا اجلنوبية احجم القوة العسكرية الصينية و مانع

إن احلديث عن التوازن يف شرق آسيا هو أساسا احلديث عن التوازن بني القوى : القوى الكربى اإلقليمية
الصينية أحد أبرز مالمح الصراع الدويل -انيةويشكل تاريخ العالقات الياب). اليابان والصني(اإلقليمية الكربى 

 :فإىل جانب تباين البنية السياسية يف البلدين هناك . يف هذه املنطقة

خالف حول إبقاء القدرات العسكرية اليابانية على مستواها الذي دأبت عليه منذ احلرب العاملية -
لثة أو الرابعة عامليا و هذا حسب التقديرات فمن حيث النفقات العسكرية حتتل اليابان املرتبة الثا. الثانية

من )%1(، فإن هذه النسبة )3( %1فرغم أن النفقات العسكرية اليابانية الزالت ضمن قاعدة  )2(.الصينية
أما النفقات  )4(.ناتج حملي إمجايل ضخم و سريع النمو بإمكاا أن تشتري لدولة قوات دفاع ذايت هائلة جدا

ك من يرى بأا غري معروفة وأن حىت السلطات الصينية نفسها جتهل حجم هذه العسكرية الصينية فهنا
بليون  36بليون دوالر إىل  24وهناك من يقدر بأا ارتفعت من ، )5("دولة مغلقة" النفقات ألن الصني 

السياق اآلسيوي جند أن الصني تنفق على موازنتها العسكرية  منلكن عند وضع هذا احلجم ض )6(دوالر،
اإلنفاق العسكري (ل مما تنفقه اليابان اليت من املفترض دستوريا انه حمظور عليها بناء قوة مسلحة هجومية أق

لذا فإن الزيادة يف النفقات العسكرية من طرف أي دولة ). بليون دوالر 50يصل إىل   %1الياباين يف حدود 
  . سيؤدي إىل اإلخالل بتوازن القوى

صينية بنمط العالقات األمريكية مع اجلانبني، فقد أقيمت العالقات ال-تأثر العالقات اليابانية-
  .أي مع بداية حتسن العالقات الصينية األمريكية 1971الدبلوماسية بني اليابان والصني عام 

  .كثريا ما تربط اليابان بني مسألة حقوق اإلنسان وتقدمي املساعدات للصني-         
ن من أجل اهليمنة اإلقليمية لكن هناك ضعف مزدوج يف البلدين يؤدي ما فهناك تنافس بني الصني و اليابا

  .فهناك نقص يف اإلرادة لدى اليابان وقصور يف الوسائل لدى الصني: إىل احترام ميزان القوى
. فبالنسبة لليابان فهي تفضل أن يكون التغيري أقل ما ميكن يف الشؤون العسكرية والسياسية يف شرق آسيا

كما أن التاريخ الياباين يدل على أن اليابان مل تكن قوة مهيمنة وإمنا متيل ). ية توازن القوى السائداستمرار(
ات يات واألربعينيحتالفت مع بريطانيا و يف الثالثين 20إىل التعايش مع القوى املهيمنة، ففي مطلع القرن 

                                                
 .166وليد عبد احلي، مرجع سابق،  ص ) 1

2 )  Bjorn Moller, defence Restructuring in Asia,( http://www.diis.dk/graphics/personweb/bmo/EA-INTRO.doc) 
) دستور السالم(يعطيه االسم الذي عرف به هذا القانون  9، وأشهر مواده البند 194وأصبح قانونا يف " ماك أرثر« يف الدستور الياباين الذي كتب حتت إشراف اجلنرال ) 3

 .من الناتج احمللي اإلمجايل  %1لنشاط العسكري يف الدفاع عن حدودها الطبيعية و حدد نسبة اإلنفاق العسكري بـ ألنه منع اليابان من تكوين جيش وحصر ا

4 )  Ibid. 

5 )  Ibid. 
 .153دانيال بورشتاين وارنيه دي كريا، مرجع سابق،  ص )   6

http://www.diis.dk/graphics/personweb/bmo/EA-INTRO.doc
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  .حتالفت مع أملانيا ويف اخلمسينات مع الواليات املتحدة

يبدو مبثابة تأسيس للزعامة ه أن ترفض بشدة كل ما من شأن) ء ماليزيارمبا باستثنا(دان شرق آسيا كما أن بل
 )1(.ةالياباني

الفراغ األمين والعسكري الذي خلفه اإلحتاد السوفييت و خلق  ألإا تطمح إىل ميبدو أما الصني ف
و كوريا اجلنوبية والفلبني وكذا الوقوف يف  نوع من التوازن بينها وبني القوات األمريكية املوجودة يف اليابان

وجه آمال انبعاث القوة العسكرية اليابانية يف شرق آسيا، غري أن الصني أضعف من أن تتحدى توازن القوى 
إال أا تفضل هي األخرى استمرار توازن القوى السائد ما دامت عاجزة " قوة تعديلية " يف آسيا و رغم أا 
فبعد انتهاء احلرب الباردة بدأت الصني تعرب عن قلقها لتعزيز اليابان لقدراا العسكرية . بعد عن فرض اهليمنة

كمهيمن إقليمي حتاول الصني أن تقلل من العقبات . رغم أا كانت حتثها على تقويتها أثناء احلرب الباردة
 .اليت تعترض طريقها لتحقيق التفوق العسكري اإلقليمي إىل أقصى حد

  :وازن القوى يف شرق آسيا نوعني من التحدياتلقد واجه ت

األمريكي حول قضـايـا تـايوان، التجارة، حقوق - اخلالف الصيين: اخلالفات بني القوى الكربى -1
اإلنسان، االنتشار النووي، والتنافس احلديث بني اليابان والصني حول القوة االقتصادية اليت ستسيطر يف شرق 

-الصني يف مقابل اتفاقية التجارة احلرة اليابان  –ان ينطقة التجارة احلرة األسم(آسيا يف العقود القادمة 
  ).سنغافورة

أبعد الواليـات املتحدة من ) EAEC(مثال املؤمتر االقتصادي لشرق آسيا : الدول الصغرية يف املنطقة -2
الياباين بإنشاء منطقة كما أن هناك حتفظات ماليزيا حول االقتراح " آسيا لآلسيويني " ويته حتت شعار ضع

  .أستراليا و نيوزلندا –كوريا اجلنوبية  –مجهورية الصني الشعبية -اليابان-انيجتارة تضم األس
حمل توازن )  Concert of powers" (توافق القوى" لذا يعتقد أنه منذ اية التسعينات حل نظام جديد هو 

 )2(:لقوى بثالث مسات أساسيةحيث يتميز نظام توافق ا " Balance of powers" القوى 

وجود حل لألزمات اإلقليمية بصورة مرضية بواسطة االعتماد على االستشارات  -1
  .الثنائية واملتعددة بني القوى الكربى

 .احملافظة على االستقرار اإلقليمي وصيانته بواسطة االتفاق بني أعضاء التوافق -2

  .توافق قائم على املساواةنزاع القوى الكربى ميكن أن يعدل إىل نظام  -3
 
 

                                                
 .197جان لوي مارجوالن، مرجع سابق،  ص ) 1

2 )  Wang Zhengyi, OP. Cit, P29. 
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  .طريق األسيـان:  املطلب الرابع
التفسري الرابع للتحوالت يف شرق آسيا يأيت من خالل التركيز على التحوالت اليت حدثت على 

فمنذ اية احلرب العاملية الثانية إىل منتصف الستينات شهدت املنطقة مبادرات . مستوى التعاون اإلقليمي
  :ظمات إقليمية حيث مت تأسيسحمدودة لتشكيل من

سنة ) SEATO)South East Asia Treaty Organizationمنظمة حلف جنوب شرق آسيا  - 1
فقد التزمت البلدان اإلقليمية احلليفة  ،كأول حتالف عسكري إقليمي متعدد اة الوس الشيوعية 1954

فو و دعم بكني - بيان-فبعد سقوط ديان. بتقدمي التعزيزات الفورية للقوات األمريكية يف حال نشوب أزمة
اعتربت الواليات املتحدة عقد معاهدة مع دول جنوب شرق آسيا متاثل حلف الشمال األطلسي أمرا ، لفيتنام
، استراليا، إضافة إىل نيوزلندا.تايلند و الفلبني: دولتني فقط من اإلقليم" السياتو" لقد كان ضمن  .حيويا

  .يمن على املنظمة الواليات املتحدة حيث كانت هذه األخرية و، باكستان، فرنسا، بريطانيا
أول جهد ك، 1961 سنة  Association of Southeast Asia(ASA) منظمة جنوب شرق آسيا - 2

  متأصلة يف التقاليد والثقافة اآلسيوية  جتسيد ألفكار اعتربت بأا حيث .اوين إقليمي يف هذه املنطقةتع
 –ماليزيا : رغم أا كانت مقتصرة على ثالث دول فقط،ون املتبادل اآلسيويو متجذرة يف فكرة التعا

  حول التهديد الشيوعي خارجيا  امشترك اات الثالث وعيحيث تقامست هذه  احلكوم، تايلند –الفلبني 

  .ان الشيوعي داخلياو العصي
ي وه. ل تعاون إقليميكحلقة ثانية من اجلهود من أج 1963جويلية  يف The Maphilindoاملافيلندو  -3

. اندونيسيا، الفلبني، ماليزيا: )املاالينسبة إىل (جتمع الدول الثالث ذات األصل املااليي منظمة غري سياسية 
  .تأسست املافيليندو لتوحيد شعوب املاالي اليت مت تقسيمها حبدود اصطناعية استعمارية

مافيلندو من حيث اعتبار ) ASA(جلهود األوىل هذه احللقة الثانية من جهود البناء اإلقليمي ختتلف عن ا
غري أن هذه ". بني شعوب مرتبطة ببعضها البعض بروابط اجلنس والثقافة "منظمة قائمة على روابط أساسية 

املصلحة الوطنية اخلاصة كانت وراء االدعاءات بأن كل دولة تريد التأثري "احملاولة رغم أمهيتها قد فشلت ألن 
  .فقد مت النظر إىل املافيليندو كتكتيك من طرف جاكرتا و مانيال ملنع إنشاء فيدرالية ماليزيا )1("على جرياا 

    .و قد فشلت هذه املنظمة ائيا عندما تبىن سوكارنو خمططه للمواجهة مع ماليزيا

 و مع أنه. 1967يف  ASEANان ينقطة التحول يف التعاون اإلقليمي يف شرق آسيا كان إنشاء األسلكن  
ان تدعيم االستقرار االجتماعي واالقتصادي يف هذه املنطقة كما جاء يف إعالن ييف البداية كان هدف األس

مبثابة منتدى سياسي عمل على حتقيق التقارب "1992إىل  1967من  -عمليا-كانت  انيبانكوك فإن األس

                                                
1 )  Wang Zhenggi, OP. Cit, P31. 



 186

   )1( ".نظر السياسية بني األعضاء اخلمسةيف وجهات ال
ان، ليس فقط على مستوى العضوية، ولكن يف احملتوى التعاوين يعيد تنظيم األسإىل اآلن أ 1992ومن 
 .ألول مرة يف تاريخ شرق آسيا" منظمة إقليمية " ان يفبعد انضمام األعضاء اجلدد أصبحت األس. كذلك

ان من منتدى سياسي إىل منتدى موسع يشمل سلسلة من املؤسسات و قنوات احلوار اليت يفانتقلت األس
 :ت بطريقة متتالية يف التسعينياتأنشئ

  .1992يف  AFTA (Asean Free Trade Area(ان يمنطقة التجارة احلرة لألس -   

  .1995يف  ARF (Asean Regional Forun(ان اإلقليمي يمنتدى األس -   

  .1999بيان مشترك حول التعاون يف شرق آسيا يف  -   
ان، حيث قاعدة يويتجلى ذلك يف عملية صناعة القرار يف األسان بأا مفتوحة و مرنة يتوصف توجهات األس

هذا املبدأ هو تقليديا طريقة صناعة القرار دميقراطيا يف . هي املبدأ األساسي" موافقات " و " مشاورات " 
حيث أن كل واحد يصبح ملزما بالنتائج بعد ) على األقل جمتمعات املاالي(قرى جمتمعات جنوب شرق آسيا 

 ".اتاملوافق" 

ان يف العمل وجناحها يف أن تكون أول منظمة إقليمية يف منطقة معروفة بأا ذات مؤسساتية يمنهج األس
ان يأسلوب األس/طريق: رمسية ضعيفة أضفى على املنطقة طابعا تعاونيا جديدا أطلق عليه شعبيا وأكادمييا

)ASEAN WAY.(  

 )2(:ان عموما بثالث مسات أساسيةييتميز طريق األس

ليس . اع هو نقطة البدايـة من أجل املزيد من النقاشاإلمج: اإلمجاع بني األعضاء -1
 .هناك ال تصويت و ال فيتو

 .يتجنب كل املشاركني الشكليات اجلامدة من عمليات املفاوضات والرمسيات: مبدأ املرونة -2

ان هي يكل قرارات األس  ):Intergovernmental(حكومايت -التعاون البني -3
  . رات سياسية على املستويني الوطين واإلقليميقرا

 :يفطريق األسيان هـو إطار مـن أجل التعاون اإلقليم

 .من اهلوية اإلقليمية بني دول املنظمة ممكنة دون أي تدخل من القوى الكربى اخلارجية جيعل -1

ميكن حتقيق طريقة عمل حيث منذ البداية حافظ هذا اإلطار التعاوين على  -2
 .وعلى عدم حدوث أي نزاع حقيقي بني األعضاءهدوئه 

                                                
1 )  Ibid. 

2 )  Ibid. 
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كمبدأ " اإلمجاع " وضع اقتراحات مثرية حول التعاون اإلقليمي يف شرق آسيا، و  -3
 .سياسي يف أسلوب األسيان أصبح مرحبا به من طرف العديد من الدول

حظ رتشـارد إن طريق األسيـان كثقـافـة جيعل من الـهـويـة اإلقليمية أولـويته األولـى كمـا ال
جنوب شرق " تـوسع األسيـان تـحت شعـار  ففقد كـان خلـ). Richard Higgott(هيجـوت 
لقد كان . يف األسيان 10عندما مت قبول كمبوديا كعضو رقم  1999املشروع الذي حتقق يف " آسيا واحد

الفات اإليديولوجية الداخلية لألسيان بأا راغبة يف أن تضع جانبا االخت" اتية ياإلقليمية اهلو" هذا نداء من 
و إغفال " النظام القمعي يف ميامنار"و تتجاهل االحتجاجات الدولية حول ) كنظام فتنام السياسي الشيوعي(

لكن إقليمية األسيان تؤكد أيضا على أمهية  )1(.مسؤوليات إدماج حكومات ضعيفة مثل كمبوديا و الالوس
فاملؤيدون لطريق األسيان يزعمون أم طوروا بعض . ري طريق األسياناهلوية اإلقليمية القائمة على أساس معاي
  .القرار لتنظيم التعاون االقتصادي و األمين نعاخلصائص املؤسساتية و عمليات ص

  :  )2(و يتضمن ذلك
     .اقانوني ملزمة التزامات -  
 .األولوية للبىن التنظيمية الضعيفة -  
 .التركيز على بناء اإلمجاع -  

. اليت تعرضت هلا بلدان شرق آسيا 98 – 97تدعم هذا االجتاه حنو التعاون اإلقليمي بعد األزمة املالية  ولقد
درجة عالية من التداخل و االعتماد " فقد بينت هذه األزمة أن البىن االقتصادية لشرق آسيا قد أصبحت على 

. عامل مع ديدات مثل هكذا أزمات مستقبالمما عزز احلاجة إىل إجياد أنظمة تعاون تستطيع الت )3("املتبادل 
 : مبؤسسات و قنوات حوار أنشئت بعد األزمة" طريق األسيان " فتدعم 

 .1999يف  3+ األسيان  -    

 .2001الصني يف -منطقة التجارة احلرة األسيان -    

ن على التكيف وقد عربت هذه القنوات و املؤسسات اجلديدة عن فعالية و قدرة ج ما يسمى بطريق األسيا
 : )4(مع األزمات رغم االنتقادات الشديدة اليت وجهت له، و أظهرت

و مبا أن التجارة  .د عافيتها منذ األزمة املالية اآلسيويةعيأن بلدان األسيان كانت متلهفة ألن تست -1
و منطقة  3+ من األسيان  الزالت هي احملرك للنمو االقتصادي بالنسبة لشرق آسيا فإن كال

ضمن أولويات  Intra-regionalإقليمية -الصني وضعتا التجارة الداخل-جارة احلرة األسيانالت
                                                
1 )  Amitav Acharya, Regionalism and the emerging world order, OP. Cit. 

2 )   Ibid. 
 .189ص ، ) 2002،  اآلسيوية مركز الدراسات، القاهرة( كوريا و العوملة،، يف حممد أيوب و آخرون، االستراتيجيات الكورية للتعامل مع العوملة مدحت أيوب،) 3

4 )  Wang Zhengyi, OP. Cit, P33. 
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  .أجندم اخلاصة باهلوية اإلقليمية

الصني يف إعادة توجيه سياستها االقتصادية اخلارجية حنو التعاون اإلقليمي منذ منتصف  بدأت -2
باحملافظة على سعر الصرف "  نظرية التهديد الصيين" فقد حاولت الصني طمس . التسعينات
من  خفيفمن أجل الت 98-97خالل األزمة املالية  )العملة الصينية (Renminbi اخلاص بـ

كما كانت الصني راغبة عن التعاون األمين . معاناة جنوب شرق آسيا من الركود االقتصادي
وعدت بتسوية لكنها . املتعدد يف شرق آسيا خلوفها من تدويل قضية تايوان و جزر سرباتلي

اخلالفات مع الدول املعنية حول جزر سرباتلي ضمن اإلطار اإلقليمي، مبعىن االنتقال من 
عالقات بني الدول يف جمال األمن القومي املبين على افتراضات واقعية إىل حماولة إعادة بناء أمن 

  .يشمل املشكالت العرب وطنية" جديد " إقليمي 

  التطور  دعيمأين ميكن ت" مجاعة األمن االقتصادي " رغبت يف بناء معظم البلدان الشرق آسيوية  -3
   يابان مللل ج العامالنات و السالمة االقتصادية، فاليابان هي قوة مهيمنة اقتصاديا يف شرق آسيا غري أن

  يف " صندوق آسيا " يف العقد املاضي بسبب الركود االقتصادي الياباين الطويل و فشل  جيدايكن 
  مع األزمة اليت رفض صندوق النقد الدويل بقيادة الواليات املتحدة التعامل معها، و النتيجة  التعامل

  .يف شرق آسيا" مجاعة أمن اقتصادي " أدت ببلدان شرق آسيا إىل إعادة بناء 
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  .مشروعات البناء اإلقليمي:   املبحث الثاين
 .و مافيلندو، آسا، السياتو: هناك عدة حماوالت لبناء اإلقليميف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية كانت 

   .للدول اآلسيويةت إلنشاء إحتادا فاشلة انت كلها حماوالتك كنهال

: ي وهذا راجع رمبا لعدة أسباب منهامسيان كان شرق آسيا يفتقد إىل معىن من الوعي اإلقليقبل ظهور األف
  ة، وجود عالقات خارج إقليمية قوية، إدراكات التهديد املختلفة تنوع اإلقليم، اخللفيات التارخيية املختلف

  )1(.و هشاشة سياسية
وحىت بالنسبة لألسيان فقد أعترب أا أحرزت جناحا حمدودا إذا ما قيمت من منطلق القدرة على حل القضايا 

  يري إقليمية مشتركةو تكوين هوية و معا العملية الرئيسة ومع ذلك فإا ساعدت على ترقية الوعي اإلقليمي
فالتحول يف شرق آسيا كان يتم بطريقة تدرجية لكن .  " لتدعيم أساس بناء اإلقليم ةضروري تعترب عوامل يتال  

  )2(".ثابتة 
  .حتول يف شرق آسيا من حيث أا أول مشروع إقليمي حقيقي لذا يعتقد البنائيون أن األسيان هي نقطة

 
 
 

                                                
1 )   Yeo lay Hwee, OP. Cit. 

2)Anthony Milner, Asia Consciousness and Asian Values,                              

(arc.cs.odu.edu:8080/dp9/getrecord/oai_dc/eprints.anu.edu.au/oai:eprints.anu.edu.au:478 - 4k) 
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  .ء الطريق اآلسيوياألسيان أو بنا: املطلب األول
متثل األسيان من وجهة نظر النظرية اإلقليمية نظام إقليمي حمدد على أساس جغرايف اندمج على أساس األهداف 
. السياسية و احلقائق الثقافية و حديثا أصبحت أكثر اندماجا بواسطة اهودات من أجل تنسيق اقتصادي متني

نظام : مام الضغوط الدولية العاملية و احمليط االقتصادي لألسيانإضافة إىل ذلك يبقى نظام األسيان مفتوحا أ
  )1(.الباسيفيكية املرتبط بشكل غري حمكم مبنطقة األبيك التدفقات األوسع آلسيا

ومن وجهة نظر النظرية البنائية فإن عملية بناء اإلقليم يف شرق آسيا هي حركة تارخيية تؤدي إىل توافق، تداخل 
يزودنا بناء اإلقليم يف شرق آسيا بترابط فريد بني خمططات مؤسسية مرنة وبني قطاع  و. و تشابك اهلويات

  .خاص فعلي يقود التكامل االقتصادي

  ويقصد باملخططـات املؤسسية املرنة معـايري األسيان، حيث يركز مقترب بناء اإلقليم على هذه املعايري 
لقد أسست . تصميم سياسات الدول األعضاء يف األسيان و على الطريقة اليت كانت ا هذه املعايري مفيدة يف

اليت حتدد ) Asean wayاملشار إليها بصفة عامة بطريق األسيان (الدول األعضاء جمموعة من املعايري اإلجرائية 
  . كيف ميكن لصناع السياسة تتبع سري العمل املقدم ضمن سياق األسيان

  فتأسيس األسيان كان إجنازا آسيويا ) "Asian way(وي طريق األسيان أصبح يعرف كذلك بالطريق اآلسي
وقد أكد الزعماء اآلسيويون، خاصة أعضاء " يف بناء املؤسسة إقليميا  –و ليس جنوب شرق آسيوي فقط 

األسيان بأن الطريق اآلسيوي املرن والغري رمسي هو فريد من نوعه، وهو مقترب لبناء مؤسسات أكثر فعالية من 
  )2(.ورويب ذات التفاعالت املتعددة اجلوانبمؤسسات النمط األ

بنـاء الطريق اآلسيوي الـذي جسدتـه األسيـان كمشروع إقليمي يشكل وجـه شرق آسيـا سيتم 
  )3(: تناوله من خالل

  .صياغة املصاحل و اهلوية اإلقليمية -
  .املعايري املشتركة -
  .بروز الوعي اإلقليمي -

                                                
1 ) James Ferguson, East Asian regionalism: the challenge of political reform and systemic crisis in the late 

1990s,(http://www.warwick.ac.uk/fac/soc/CSGR/conf99/ferguson.PDF),p13. . 

 

 

2)Amitav Acharya, Regional institutions and security order in Asia, 

(http://www.cpdsindia.org/asiapacific/default.htm) 
هناك حديث قليل عن اهلوية لبناء ن كافقد مشال شرق آسيا  أما يف. التنشئة االجتماعية الغري رمسية أساسها ل تفاعالت التمست خنب األسيان بناء هوية إقليمية من خال) 3

 ".منطقة ثقافية صينية " املؤسسات ألن مشال شرق آسيا أكثر جتانسا ثقافيا من جنوب شرق آسيا و يعرف بأنه 

 

http://www.warwick.ac.uk/fac/soc/CSGR/conf99/ferguson.PDF
http://www.cpdsindia.org/asiapacific/default.htm)
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لشركاء " شيوعية - تغريت اهلوية املشتركة لألسيان من أجندة ضدلقد : صياغة املصاحل و اهلوية اإلقليمية
هوية إقليمية مشتركة تركز على  إىل )1("جتاريني نفعيني مهتمني مبصاحلهم الذاتية يف ظل أنظمة سلطوية 

  )2(".األمهية املشتركة للتنمية االقتصادية القتصاديات سوق تتكامل ببطء يف ظل أنظمة مدمقرطة "
لقد مت . ابت أو له عالقة بالتقاليدهو مفهوم متخيل أكثر منه معطى ث و" اعل الف" وية هنا يقوده ن مفهوم اهلإ

ولكن مت اشتقاقه أساسا ) رغم أا موجودة(اشتقاق مفهوم اهلوية ليس فقط من الـروابط الثقافية و احلضارية 
لذلك تنوعت جهود بناء اهلوية . يمينيمن الديناميكية و الوعي الذايت مبطلب التعاون من طرف الفاعلني اإلقل

 )3(.التطورات السياسية، اجليوإستراتيجية، واالقتصادية: عرب الزمن يف إطار جتاوا مع التطورات املادية املتغرية
ففي ظل األسيان بدأت خطوط ذلك التقارب بني التوجهات السياسية و اجلماعات القيادية املختلفة حيث 

لتنازالت املتبادلة، لتتحدث بعد ذلك بصوت واحد، رغم وجود أسبـاب كثرية أخذت تعتاد على فكرة ا
احلدود، اهلجرة، األقليات، اختالف التقاليد الدينية و االستعمارية،  وصلت ا إىل حد أا مل تكن : لالحتكاك

  .وى الكربىتبد حىت جمرد االستعداد حلل الرتاعات أو تسويتها بالوسائل السلمية دون تدخل من جانب الق

  :شيوعية –هوية ضد ) 1
  )4(:ةفنشـأة األسيان كانت من أجل ثالثة أهداف متداخل

  .التخفيف من حدة التوترات بني دول األسيان -
  .تقليص التأثري اإلقليمي للفاعلني اخلارجيني -
اقتصادية ألعضاء األسيان كسياج آخر ضد -ترقية التنمية السوسيو -

  .التهديد الشيوعي
  اد الم، حرية و حيجنوب شرق آسيا منطقة سهذه األهداف مت إعـالن منطقة  ومن أجل حتقيق

) (Zone Of Peace, Freedom And Neutrality (ZOPFAN) نوعا  حدد   إعالنهكذا  إن. 1971سنة
لقد حاولت األسيان خالل فترة . االلتزام اإلقليمي اخلايل من أي شكل من أشكال تدخل القوى اخلارجية من

  .باردة إبعاد القوى الكربى عن إدارة األمن اإلقليمياحلرب ال

ة و تدعيم ام حتت احلكم الشيوعي بتعهد أعضاء األسيان بتقويتنيوحيد الفإعادة تعجل  1975سنة  و يف
   -الذي كان أول لقاء لرؤساء حكومات األسيان-) 1976(بايل :  امث جاء مؤمتر. املنظمة اإلقليمية

  ة ـاعان بعد هزميـاء هذان االجتمـفقد ج .ذان كانا نقطة حتول يف تاريخ األسيانالل )1977( كواالملبور  و

                                                
1 ) Nick Biziouras, Constructing a Mediterranean Region in comparative perspective : The case of Asean, 

(http://ies.berkeley.edu/research/ASEAN.doc) 

2 ) Ibid. 

3 ) Amitav Acharya, Regional institutions and security order in Asia, op.cit. 

4 ) Nick Biziouras, OP. Cit. 

http://ies.berkeley.edu/research/ASEAN.doc
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دفاع جيوش نمث ا) 1978غزو فتنام لكمبوديا ) (الشيوعي(الواليات املتحدة يف فتنام و تصاعد اخلطر الفتنامي 
ان معاهدة الصداقة وقعت دول األسي 76يف مؤمتر بايل و  .الالجئني من اهلند الصينية إىل باقي دول اإلقليم

  )1( :ها بـيوقد ألزمت هذه املعاهدة موقع. Treaty of Amity and cooperation)TAC(والتعاون 
  .ةيمحل املنازعات بالطرق السل-            
  .ءعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األعضا-            
  .شاكل املنطقةعدم دعوة قوة خارجية للتدخل يف صراعات و م-           

  :هذه املعاهدة األساسية اخلصائص الرئيسية لألسيان وهيلقد أبرزت 
االلتزام باالستقرار اإلقليمي أوال و قبل كل شيء ألن االستقرار هو الذي يؤدي إىل التنمية -1

  .االقتصادية
اخلطر فسنغافورة و تايلند كانتا تعتربان فتنام : إيديولوجية مشتركة ضد التهديد الشيوعي -2

سادت هذه . (و اندونيسيا و ماليزيا تعتربان أن الصني هي اخلطر الرئيسي األول ،الرئيسي األول
  ).األيديولوجية يف السبعينات و الثمانينات

  .مبدأ عدم التدخل -3
لكن العامل الرئيسي لتطور األسيان طيلة فترة السبعينات و الثمانينات هو اإلدراك املشترك خلطر   

  ).التهديد الشيوعي(وم من العدو جهالتعرض لل

  :هوية اقتصادية) 2
يف التسعينات أصبحت التنمية االقتصادية املصدر الرئيسي للهوية اإلقليمية حيث عوضت اهلوية 

يف السبعينات و الثمانينات كهوية مشتركة ) إدراك الذات من خالل العالقة مع اآلخر(املضادة للشيوعية 
ومنذ أوائل . االقتصادي حمدودا بعدد قليل من األنشطة االقتصادية يف الستيناتلقد بدأ التعاون  .أساسية

التسعينات مل يتعمق فقط التعاون االقتصادي لألسيان بل واتسع نطاقه مما يدل على التزام أعضاء األسيان 
  .القوي اجتاه جعل املنطقة قوة اقتصادية حيوية

ات حترير التجارة بل أيضا تسهيلها و أنشطة دعم التعاون االقتصادي لألسيان مل يتضمن فقط خطو
  االستثمارات وإجراءات إزالـة احلواجز احلدوديـة حيث مت تطبيق جماالت جديدة للتعاون تشمل اخلدمات 

  .و حقوق امللكية الفردية

                                                
القاهرة، مركز ( آسيا و التحوالت العاملية،  حممد السيد سليم و آخرون،د السيد سليم و آخرون، حممعمـاد جـاد، اجتاهات التكـامل اإلقليمي يف آسيا، يف )  1

 .149ص  ،)1988الدراسات اآلسيوية، 
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  :)1(أهداف التعاون االقتصادي يف التسعينات اآليت تومشل
  .التجارة البينية زيادة معدالتو  التنفيذ الكامل لألفتا   -

  .تطوير املنطقة إىل قاعدة عاملية لتصنيع منتجات ذات قيمة إضافية-
  .دعم الكفاءة الصناعية للمنطقة-
وقد مت إنشاء منطقة . دعم املنطقة جلذب االستثمار و جعلها مقصد سياحي-

  AIA( Asean Investment Area(األسيان لالستثمار 
  .تساهم يف توفري مناخ جتاري أكثر فعالية دعم تنمية البنية األساسية اليت-
 االستغالل الفعال ملوارد املنطقة-

و مثلثات النمو اليت ازدهرت ) AFTA(ويعترب إنشاء منطقة التجارة احلرة لألسيان 
  :لألسيان) التركيز على التنمية االقتصادية(التسعينات أهم تعبري عن اهلوية اإلقليمية اجلديدة 

 :AFTA(   AreaAsean Free Trade(ة لألسيان منطقة التجارة احلر •

لقد  .ث األسيان هدفها يف التعاون اإلستراتيجي و السياسيد، حد1967عندما مت إنشاؤها يف أوت 
فاألسيـان مل تنشـأ كمنظمة إقليمية  .كـانت األسيـان دف إىل ترقية السلم و االستقرار فـي املنطقة

 1978ارية و االقتصادية مل حيدث بني اقتصاديات األسيـان إال سنة فرعية ذلك أن تدعيم الـروابط التجـ
اليت )Preferential Trade Agreement )APTعندما قامت األسيان بوضع اتفاقية حول التجارة التفاضلية 

سلعة و إنتاج  71على  Margin of preferencesفضليات من هامش األ %15إىل  %10منحت من 
  )2(.صناعي

اتفق قادة األسيان على توسيع قائمة القطاعات اليت تشملها اتفاقية التجارة  1987إىل  1985ن يف الفترة م
بسنغافورة أثناء قمة  1992التطور احلقيقي كان يف جانفي لكن . التفاضلية و الزيادة يف هامش األفضليات

األسيان على ترقية اتفاقية  والذي اتفقت مبوجبه بلدان" إعالن سنغافورة " مت توقيع  أين األسيان الرابعة،
  .2008حبلول عام ) AFTA(التجارة التفاضلية و تأسيس منطقة جتارة حرة لألسيان 

لقد كـان اهلدف األصلي لألفتـا هو ختفيض التعريفة اجلمركية على التجـارة بني أعضـاء األسيـان من 
 1994مت يف سبتمرب  ،ذي حدثو لكن نظرا للتطور السريع ال. 1993سنة ابتداء من  15خالل  %5إىل 0

  )3().2003سنة (سنوات  10إىل ) 2008سنة (سنة  15ختفيض اإلطار الزمين من 

                                                
1 ) Dilip das,  OP. Cit, p16. 

2 ) ibid. 

3 ) ibid 
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إن إنشـاء األفتـا أعطى حيـاة جديدة لألسيـان، اليت مل تعرف سوى جناح حمدود يف التكامل االقتصادي 
را على املنافسة يف و ذلك بدعم قد. فهي مل تكن تقريبا سوى منظمة سياسية ،1992إىل  1967من 

و زيادة تدفق االستثمارات األجنبية  ،بتوسيع نطاق التعاون التجاري بني بلدان األسيانو ، ةالسوق العاملي
  .املباشرة واليت ميكن جذا بوجود سوق موحد لألسيان

وقد متيزت هذه . ىحدهي تكتالت إقليمية فرعية بدأت بالتطور كل واحدة على : مثلثات النمو •
   : جمعات اإلقليمية خباصيتنيالت

 .مشاركة بلدين أو أكثر -1
  .هذه البلدانمشاركة أجزاء فقط من  -2    

  )1(: و قد كانت مثلثات النمو نتيجة تفاعل مركب لعوامل أساسية
  .التدفق الكثيف لالستثمار األجنيب املباشر-

  .إستراتيجيات التنمية املوجهة حنو اخلارج-
  .إلنتاجالفروقات يف تكاليف ا-

                              تكاليف االنتاج و اهلبات حاجة كل دولة ألن تكون مشاركا يف-
 .من التنمية االية املتوازنة

حيث . تتطلب مثلثات النمو حىت تكون فعالة تعاونا متينا بني القطاعات اخلاصة والعامة لكل الدول املعنيةو 
 اإداري مالية وهيكال استثمار، ويوفر القطاع العام البنية التحتية للتنمية، حوافزيوفر القطاع اخلاص رأس املال لال

  .امالئم
وقد برزت أمهية إنشاء مثلثات النمو يف التسعينات بعد تصاعد التركيز على اال االقتصادي و إدراك اهلوية 

  ". ايعين إقليم قوي ااقتصاد قوي" اآلسيوية من خالل االقتصاد القوي فقد أصبحت عقيدة األسيان 

  .تايلند-ماليزيا-مثلث أندونيسيا، سنغافورة-ماليزيا-مثلث أندونيسيا :من هذه املثلثـات جند
هونغ : ومل تقتصر هذه املثلثـات على دول األسيـان فهي أصال بدأت من خالل مثلث النمو الصيين اجلنويب

  ).الصني(فوجيان  –تايوان  –كونغ 

  )2(.الكوريتان -اليـابـان -الصني): )Tumen river areaـر تـومن هنـاك أيضـا مثلث منطقة 
           

                                                
1 )   Ibid. 

2 )   Ibid. 
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مبادرات إقليمية أخرى تعكس ) فترة ما بعد احلرب الباردة(إضافة إىل ذلك عرفت فترة التسعينات             
تدى اإلقليمي لألسيان إنشاء املن: اإلدراكات اجلديدة لألسيـان يف إطار هويتها االقتصادية، أهم هذه املبادرات

)ARF (اهلوية املضادة للشيوعية إىل إقحام : الذي من خالله سعت األسيان على عكس فترة احلرب الباردة
  .القوى الكربى يف إدارة األمن اإلقليمي

 :Asean Regional Forumاملنتدى اإلقليمي لألسيان  •

اري متعدد األطراف يهدف إىل دعم كمنتدى استش 1994مت تـأسيس املنتدى اإلقليمي لألسيـان سنة 
 15يضم املنتدى أعضـاء األسيـان العشرة و . الدبلومـاسية الوقـائية وبناء الثقة بني دول شرق آسيا

الواليات املتحدة، روسيا، كندا، أستراليا، نيوزلندا، اإلحتاد األوريب، كوريا اجلنوبية، : عضو كشركاء للحوار
ويقـوم . تيمور الشرقية، بابوا غينيا اجلديدة، باكستان، منغوليا، كوريا الشمالية، اليابان، اهلند، اميالصني، س

بتقديـم الـدعم و متـابعة أنشطة ) SOM-ARF(اجتماع كبـار املسؤولني للمنتدى اإلقليمي لألسيـان 
  )1(:وقـد وافـق املنتدى على منهج ذو ثـالث مراحل لـدعـم التعـاون. املنتدى

و ذلك من خالل احلوار حول  ):Confidence - building(دعم بناء الثقة : األوىل املرحلة          
الطوعية حول أوضاع سياسة الدفاع، شفافية أكرب /يتضمن هذا احلوار التصرحيات اإلرادية. اإلدراكات األمنية

يدي التابع لألمم عرب منشورات الدفاع مثل التقارير الرمسية للدفاع، تشجيع املشاركة يف سجل األسلحة التقل
و هذا ألن الدبلوماسية الوقائية تتطلب إجراءات .املتحدة و ندوة سنوية ملسؤويل الدفاع و الضباط العسكريني

  .ما قبل األزمة من تقصي للحقائق، النوايا احلسنة وأنشطة املساعي احلميدة

ة من مبـادئ من خالل االستدالل مبجموع: تطوير الدبلوماسية الوقائية: املرحلة الثانية
، و إعالن )TAC(الدبلومـاسية الوقـائية املوجودة يف ميثـاق األمم املتحدة، معاهدة التعاون و الصداقة 

  .األسيان حول حبر الصني اجلنويب

  .و ذلك بتطوير مقاربات حلل الرتاع إحكام أساليب الرتاعات:  املرحلة الثالثة
لبناء الثقة، ) ISG(جلسات جمموعة الدعم : مثل، عضاءوللمنتدى أنشطة متعددة اجللسات بني الدول األ

  .ماع جلسات عمليات حفظ السالمتجاماع جلسات البحث و التعاون، وتجاو
ألن الدول . ماليزيا و تايلند: إن األفكار األولية لتجمع شرق آسيوي أمين جاءت من الدول الصغرية    

الفاعل املسيطر وحثه على االلتزام بنوع " بح من الداخل ك" الصغرية أرادت استعمال بناء املؤسسة لتقييد أو 
و الذي هو شكل من أشكال املساومة حيث الفاعل املهيمن يقبل ) Self-binding" (التقييد الذايت " من 

 )2(.ضبط تعامالته مع األعضاء اآلخرين، يف مقابل أن يفوز هو بالدعم اجتاه أهدافه واالعتراف بزعامته/بتقييد

                                                
1 )  James Ferguson, op.cit 

2 )   Ibid. 
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دورا مماثال  ARFيتم وضع الصني ضمن هذا التحليل حىت تلعب الصني يف  - رمبا– هأعضاء األسيان أن لذا يأمل
   )1(.يف األسيان) القوة الكربى يف جنوب شرق آسيا(لدور اندونيسيا 
معاهدة الصداقة و التعاون لألسيان كإطار معياري أساسي له، كما تبىن أسلوب  ARFالـ تبىن

ويأمل أعضاءها  ARFوحتظى األسيان بكرسي القيادة يف .اع املرن و االعتدال التنظيمياألسيان اخلاص باإلمج
  أن تقبل  

ة احملددة من قبل ياألسيان للمنتدى و توافق على املبادئ و املعايري السلوك بوضوح قيادة" القوى اخلارجية " 
  )2(: األسيان فيما يتعلق باألمن اإلقليمي

  .دة والسالمة الترابية لكل الدولاحترام السيا-              

  .عدم تدخل الدول يف الشؤون الداخلية لبعضها البعض-              
  .حل الرتاعات بالطرق و الوسائل السلمية-              

  .االبتعاد عن التهديد أو استعمال القوة-              
، لن يكون أساسا كافيا امضمون ادولي ااعترافلقد أدركت األسيان أن إطارا إقليميا فرعيا، بالرغم من أن له 

و كانت نتيجة حتول  )3(.للتحاور حول االهتمامات األمنية املتعلقة بربوز الصني و تأثريات العوملة االقتصادية
ا لألمن اإلقليمي بقيادا هفقد قررت األسيان توسيع منوذج. هذا اإلدراك هو تأسيس املنتدى اإلقليمي لألسيان

نتدى اإلقليمي لألسيان الذي يضم معا دول جنوب شرق آسيا و دول من مشال شرق آسيا ملناقشة إلنشاء امل
  .القضايا األمنية مع ممثلني من أمريكا الشمالية، أستراليا و أروبا

يعكس املنتدى اإلقليمي لألسيان تعريفا واضحا و معقوال لالعتماد املتبادل األمين، فهو انعكاس إىل 
لقد أصبح األمن االقتصادي االهتمام األكرب لإلقليم وقد تدعم بعد إنشاء هذا . الواسع لألمنحد ما للمفهوم 

كما  )4(...اهلجرة الغري شرعية،، الالجئون، القرصنة، اجلرمية الدولية، املخدرات: املنتدى مبسائل األمن اجلديدة
  .سيايعترب هذا املنتدى إشارة عن بناء أول مؤسسة إقليمية أمنية يف شرق آ

يسعـى هذا املنتدى إلـى احتواء القـوى األسـاسية اليت كـانت تعد من قبل األسيـان قـوى دخيلة 
)Outsiders) (الصني.(  

                                                
بعض النجاح يف  ARFورغم هذا فقد حقق . ARFسيا كانت مسامهة أساسية يف تأسيس األسيان على عكس الصني ليست هي القائدة يف إنشاء غري أن أندوني)  1

مناقشة الرتاع حول جزر سرباتلي على أساس متعدد األطراف مع األسيان، فبدال من مواجهة الصني، أقحمت األسيان  –ألول مرة  –حني قبلت الصني  1995
، وكانت الوفود من األسيان تزور و تستثمر يف الصني، مطمئنة بكني أن مصاحلها ARFا البلد الكبري سياسيا و اقتصاديا ملناقشة أمن اإلقليم املوسع من خالل هذ

 .ستؤخذ بعني االعتبار من قبل بقية شرق آسيا

2 ) Stuart Harris, OP. Cit. 

3 ) Amitav Acharya,  regional institutions and security order in Asia, OP. Cit. 

4 ) Stuart Harris, OP. Cit. 
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ثل املنتدى اإلقليمي لألسيان حتوال يف منط العالقات األمنية السائدة يف شرق آسيا من منط العالقات كما مي
  ). Cooperative Security(األمنية الثنائية اىل منط األمن التعاوين 

  )1(: لقد برز منط العالقات األمنية الثنائية يف شرق آسيا من خالل منوذجني رئيسيني

  ).Hub-and-spoke(املسمى منوذج احملور و الشعاع  )2(منوذج التحالفات مع الواليات املتحدة  -1

 اركة يفالذي يعين املش: انلألسي) Spider Web(وت منوذج بيت العنكب -2
ات العرب مردات مشتركة ضد التمتارين وتدريب، املعلومات املخابراتية

  ".يعمل كإجراء بناء ثقة هام " إن هذا النموذج اآلن ... حدودية،

وهو شكل مرن من .وهو األمن التعاوين )3(وميثل املنتدى اإلقليمي لألسيان الشكل اجلديد من العالقات األمنية 
د إىل أي ميكانيزم إلزامي، حيث يعتمد كلية على بناء الثقة، الدبلوماسية الوقائية، يفتق، األمن املتعدد األطراف

 Denial احلرمان أو) كما يف األمن اجلماعي(إدارة و حل الرتاع أكثر من اعتماده على التهديد بالعقوبات 
 . ) 4()كما يف الدفاع اجلماعي(

بالثقافة اإلستراتيجية املميزة "فق مع ما عرفه بعض احملللني إن األمن التعاوين هو أقل رمسية و أقل قانونية، متوا
 حتوائيةدأ يف األمن التعاوين هو اال، كما أن أهم مب)اإلطار املرن الغري إلزامي واألقل رمسية" (لإلقليم

Inclusiveness  األمن الواسع(أي مشولية القضايا اليت يتناوهلا.(  
  

: دثت يف منط العالقات األمنية يف شرق آسيا اليت مثلتها منظماتو يلخص اجلدول التايل التغريات اليت ح
  : )5(األسيان و املنتدى اإلقليمي لألسيان ،السياتو

  
  
  
  

                                                
1 )   Amitav Acharya, regional institutions and security order in Asia, OP. Cit. 

ة يف شرق آسيا و التواجد القوي و الثابت قاعدة عسكري 100.000مع ف .20للواليات املتحدة وجود قوي و مصاحل هامة يف آسيا فقد ارتبطت باملنطقة طوال القرن )  2
القوة العسكرية األوىل يف شرق  -ومن املرجح أن تبق- و مع تفعيل الترتيبات األمنية يف الثمانينات و التسعينات فإن الواليات املتحدة تعترب  ،للبحرية األمريكية هناك

 .آسيا

 .ا بإدارة الشؤون األمنية اإلقليميةمعنيني رمسياملنتدى اإلقليمي لألسيان كل من األسيان و )  3

4 )   Ibid. 

5 )   Ibid. 
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 SEATO ASEAN ARF 

 ال بيت العنكبـوت ضعيـف الدفـاع اجلمـاعي

   :األمن التعاوين
  بناء الثقة إجراءات  -
الدبلوماسية   -

  الوقائية
 حل الرتاعـات  -

إجراءات بناء الثقة و - ثنائية و غري رمسية بشكل كبري .متاما غري موجودة
دبلوماسية وقائية 

  .متعددة األطراف

  .ليس بعد: حل الرتاع -

الواليات املتحدة  القوة املهيمنة
 األمريكية

 الصني/ آسيـان  أندونيسيا –تايلند 

 فكري تنظيمي  إمجـاعي هيمين منط القيـادة

درجة التقييد الذايت من 
 رف الفواعل املهيمنةط

 )حىت اآلن(ال  عـاليـة  حمـدودة

  
 حتاول احتواءلقد اعتمدت األسيان إذن هوية أمنية بالغة التعقيد يف فترة ما بعد احلرب الباردة              

ت كندا، الواليا(من خارج اإلقليم ر و تفتح اال أمام شركاء حوا) الصني و اليابان(القوى اإلقليمية الكربى 
، ألنه يف فترة ما بعد احلرب الباردة مل تعد اهلوية اإلقليمية املشتركة حمددة على أساس التهديد ...)املتحدة،

بل أصبحت اهلوية اإلقليمية املشتركة القائمة ،اخلـارجي و إبعاد القوى الكربى عن أي تدخالت يف املنطقة
سيـان اإلقليمي وبالتـايل مل يعد اهلدف إبعـاد حول موضوع زيادة التنمية االقتصادية هي احملدد لسلوك األ

القوى الكربى و إمنا إشراك هذه القوى ضمن حوارات و مشاورات متعددة األطراف من أجل استقرار إقليمي 
  .و بالتايل تنمية اقتصادية أكرب أكثر

 :املعـاييـر املشتـركـة •

يم اجلماعية املشتركة اليت جندها يف للمعـايري وظيفة جوهريـة و حتولية لدى البنـائيني، و هي الق
إن هذه املعـايري هي نتيجة عقود من البنـاء ". الطريق اآلسيوي " أو " طريق األسيـان " بناءات مثل 

فـاملؤسسـات تلعب . ASEAN-ISISاليت تقودها  )1(االجتماعي ضمن األسيان و عمليات الدرب الثاين
، norm entrepreneurs منظم للمعايري أن املؤسسات هي حبد ذاا دورا حامسا يف نشر و تطوير املعايري، ذلك

                                                
تعين احلوارات على مستوى غري رمسي يف مقـابل عمليـات أو مسـارات الـدرب األول ) processesTrack Two (عمليـات الدرب الثـاين )  1

)Track one (اليت تعين احلوارات على املستوى الرمسي. 
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وليس هنـاك مؤسسة آسيوية كاألسيان لعبت دورا مماثال من حيث نشر و تطوير املعايري حىت أن معايريها هي 
  )1(.وصياغة أجندته ARFاليت لعبت الدور األساسي يف تأسيس 

معياران دوليني يف الفترة ما بعد احلرب  اخل كانكعدم االحنياز وعدم التد(هنـاك معـايري دولية 
كمبدأ األمن (أثرت يف تطور األسيان و كانت حامسة يف تشكيلها، و هناك معايري إقليمية ) العاملية الثانية

استندت إليها األسيان يف نشأا أو يف ) ، و مبدأ االستقاللية اإلقليميةARFالتعاوين الفلسفة األساسية لل 
  .ARFات أخرى تأسيس مؤسس

هو الذي يفسر مل تكون هناك دعوات داخل  )2(ويبدو أن الصراع بني املعايري الدولية و املعايري اإلقليمية
مما يشري إىل إمكانية حتول يف طبيعة املعايري ) خاصة مبدأ التدخل(األسيان تدعو إىل مراجعة هذا املعيار أو ذاك 

  .ة هلذه األخريةاملركزية يف األسيان رغم الطبيعة احملافظ
لكن االختالف هو فقط ) ARFاألسيان و (و املعايري التالية هي معايري مشتركة لكل املؤسسات يف شرق آسيا 

  :يف درجة تطبيق املعيار

هو بـال أدىن شك املعيـار الرئيسي للمؤسسـات اإلقليمية اآلسيوية  : مبدأ عدم التدخل •
على السلم الداخلي ألعضائهـا و التقدم حنو اجلماعة  تبنته األسيـان للحفـاظ). ARFاألسيـان و (

 .ARFو تركز عليه الصني كمبدأ أساسي يف . األمنية

  . ARFلقد مت انتقاد هذا املعيـار ألنـه حـدد من فعـالية املـؤسسـات سـواء األسيـان أو 

بورما، كمبوديا، : مثل  فقد حد مبدأ عدم التدخل من فعـالية األسيـان يف التعامل مع الرتاعات اإلقليمية
  ذلك االنفصال املتنـامي بني األسيـان ) 1999(فقد أظهرت أزمة تيمور الشرقية )3(.تيمور الشرقية

و التغريات املعيـارية على املستوى العـاملي، املوسومة بعالقـة القبول املتزايد من طرف األمم املتحدة 
يف ) أو التدخل اإلنساين" (العمل اإلنساين اجلماعي "  وبعض املنظمـات اإلقليمية األخرى ملا أصبح يعرف

  )4(.الشؤون الداخلية للدول املضطربة
وتلقت األسيـان كذلـك انتقادات شديدة بسبب إخفـاقهـا يف التعـاطي مع األزمة املـاليـة و النقدية 

من الشفافية  فقد أرجع وزيـر خارجية تايلند ذلك اإلخفاق إىل مبدأ عدم التدخل الذي حيد. 97-98

                                                
1 )  Amitav Acharya, Regional institutions and Regional order in Asia, OP. Cit 

اليت أصبحت يف تصارع مع املعايري األخرى اليت مل تعد أبدا دولية و أصبحت " محاية حقوق اإلنسان و األقليات " ،  و "التدخل اإلنساين " من املعايري الدولية احلالية جند )  2
 .إقليمية مثل مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدولجمرد معايري وطنية و يف أحسن األحوال 

3 ) ibid 

4 )  ibid. 
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االقتصادية اإلقليمية، ومينع األعضاء من حتذير بعضهم البعض من املمارسات االقتصادية الفاسدة اليت سامهت 
  )1(.يف األزمة

فتحت ضغوطات تايلند، الفلبني و العناصر اللبريالية يف سنغافورة وضغط دويل من الواليات املتحدة ختلت 
وقامت بتأجيل  1997خل بعد االنقالب الذي حدث يف كمبوديا يف األسيان ألول مرة عن مبدأ عدم التد

  ). 1999مل تنضم كمبوديا إال يف ( )2(.انضمام كمبوديا إىل املنظمة

يف السلطوية املستمرة " التدخل البناء " تقدمت تايلند مببادرة ) 1998(ويف لقاء وزراء اخلارجية لألسيان مبانيال 
  ) Flexible engagement" (التدخل املرن " ايلندي إىل مث عدل املقترح التـ. يف بورما

التطورات و السياسات الداخلية، :و الذي يعين السماح ألعضاء األسيان بإبداء الرأي يف شؤون بعضهم احمللية
لكن هذا االقتراح القى معارضة شديدة  .إذا ما كانت هذه التطورات أو السياسات هلـا نتـائج عرب وطنية

" لقد كان النقاش حول . خـاصة بورمـا و فتنـام -ماعدا الفلبني- من طرف أعضاء األسيان اآلخرين 
اهلجوم الذي كان للمنظمات . هجوما مباشرا ضد مبدأ عدم التدخل من داخل األسيان نفسها" التدخل املرن 

  أدى ذلك النقاش إىل تغيري موقف األسيان اجتاه ما يسمى   وقد . الغري حكومية النصيب األكرب فيه
 2000فمع اية سنة . ظهر ذلك يف مبادرة إلنشاء آلية حقوق اإلنسان تابعة لألسيان ."حقوق اإلنسان " 

بلدان على أهبة االستعداد للبدء يف إرساء جمموعات عمل غري رمسية خاصة حبقوق اإلنسان  6كانت هناك 
  )3().تايلند - سنغافورة  –فلبني  –ماليزيا  –دونيسيا أن –كمبوديا (

إطار مانيال وخطة (رغم هذا فـإن قـرار األسيـان بتطوير بعض عمليـات املراقبة االقتصادية اإلقليمية 
كما أن املراعاة الصارمة . يشري إىل نوع من التحرك األويل لالبتعاد رمبا عن مفهوم عدم التدخل) عمل هانوي

فسقوط نظام  .وم مل تتمكن من البقاء يف ظل التغريات السياسية الداخلية يف دول األسيان الرئيسيةهلذا املفه
ار مطالب باإلصالحات السياسية هناك، كما أن القادة ثسوهارتو يف أندونيسيا كان له تأثري يف ماليزيا حيث أ

الذي يعترب (اليزي املخلوع أنور إبراهيم اجلدد يف أندونيسيا والفلبني عربوا عن دعمهم لنائب رئيس الوزراء امل
  ).شأن ماليزي داخلي

قـرار األسيـان بـأن تكون شـاملة بشكل تـام و ذلك ):  Inclusiveness( حتوائيةمبدأ اال •
أقل " بقبول كل البلدان العشرة جلنوب شرق آسيا لعضويتها كان له تأثري على املنظمة، فقد جعل األسيان 

 )4(".التباينات االقتصادية بني الدول األعضاء " و وسع من " سياسية متاسكا من الناحية ال

  .فقد كـان شـامال منذ البدايـة ARF: ـبـالنسبة لل

                                                
1 )   Ibid. 

2 ) Nick Biziouras, OP. Cit. 

3 ) Rodney Bruce Hall, op.cit. 

4 )   Amitav Acharya, Regional institutions and Regional order in Asia, OP. Cit 
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). ايوانت الصني و(هذا املعيـار ال يشمل الرتاعـات داخل الدولـة :  معيـار عدم استعمال القوة •
وهي جمموعة الدول اليت طورت طموحات : عدديةعدم استعمال القوة هو املعيار املركزي جلماعات األمن الت

هذا املعيار هو جد قوي يف األسيان، . طويلة املدى للتغري السلمي بعيدا عن استعمال القوة ضد بعضها البعض
 )1(.ناشئة) Security Community(لذا اعتربت األسيان مجاعة أمنية 

بالنسبة لشمال شرق : عن االستعمار معيار عدم املس بالوحدة الترابية وقداسة احلدود املوروثة •
هي مشكالت ليست ناجتة عن احلدود ... شبه اجلزيرة الكورية، جزر سرباتلي و كوريل،، تايوان: آسيا فإن

 .اليت صنعها االستعمار لكنها نتاج الرتاعات اإليديولوجية و جيوسياسة احلرب الباردة

ملعيار بشكل جلي من خالل رفضها دعم احلركات يف جنوب شرق آسيا أظهرت األسيان دعما ملحوظا هلذا ا
كما تأكد هذا املعيار يف . ات اإلسالمية يف جنوب الفلبني و جنوب تايلندكاالنفصالية يف دول أعضاء مثل احلر

وحىت  .حيث أكد أعضاء األسيان بشدة على وحدة األراضي االندونيسية Acehحالة أخرى حديثة وهي 
  )2(.فإا رفضت دعم االنفصاليني املسلمني هناك Acehية التقليدية مع ماليزيا، رغم الروابط اإلثن

لقد كان هذا شعار . ويعين اعتماد حلول إقليمية ملشكالت إقليمية: معيار االستقاللية اإلقليمية •
القومية اآلسيوية الذي تبنته من أجل التحرر من االستعمار و تقليص حدة التدخالت من طرف القوى 

ذلك أعاد اإلقليميون يف جنوب شرق آسيا إحياء هذا املعيار و الدفع بـه إلـى األمـام بعد . الكربى
ين من وقد كان تبين هذا املعيار يف جزء منه رد فعل على االنسحاب الربيطـا. خاصة يف أندونيسيا و ماليزيا

من ال جدوى هذه التطورات أقنعت قادة جنوب شرق آسيا . و االنسحاب األمريكي من فتنـاماملنطقة 
 بديال ابراغمـاتي اأسلوب" االعتماد الـذايت اإلقليمي " لذلك أصبح . االعتماد على ضمانات أمنية خارجية

 .ة اخلـارجيةداقية و نفعية االعتماد على احلمايعن تراجع مص

ا نظر ،Zopfanاالنقسامات داخل األسيان حول هذا املعيار كانت واضحة خاصة يف السبعينات حول مقترح 
ملعارضة سنغافورة و تايلند لرغبة أندونيسيا و ماليزيا يف التقليص إىل احلد األدىن من الصالت األمنية مع 

  )3(.الواليات املتحدة األمريكية
 امع اية احلرب الباردة يبدو أن األسيان قد ختلت عن هذا املعيار و تبنت بدال من ذلك مقاربة تلتمس اشتراك

 .ARF ـيف شؤون جنوب شرق آسيا، ويبدو هذا يف إنشائها لل للقوى اخلارجية ابنائي

، يتضمن )Asean way(وهي املعايري اليت حتكم التنشئة االجتماعية وصناعة القرار :  املعايري اإلجرائية •
القانون، و تفضيل بناء / أسلوب األسيان جتنب اآلليات الشكلية و القانونية املتقيدة حبرفية الشريعة 

                                                
1 )   Ibid. 

2 )   Ibid. 
3 )   Ibid. 
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، وهـذا األسلوب معتمد حـىت )product(أهـم من النتيجـة ) Process(ث العملية اإلجـماع حي
 )ARF.)1فـي 

  : )2(جدول يبني االختالف يف درجة تطبيق املعايريهذا 

 ARF األسيـان املعاييـر
بعد (نعم  الشمـول

1995( 
ماعدا (نعم 

 )تايوان
 نعم قـوي عدم التدخل

عدم استعمال 
 القوة

ا ماعد(نعم  قـوي
 )تايوان

 غـائب أولوية قويـة االستقاللية
 غـائب قـوي الثبات اإلقليمي

 معتـدل قـوي األمن الواسع
  

بشكل عام تعترب األسيان جد حمافظة يف مواقفها و تستصغر السلوكيات اليت حتيد عن التفسريات الصارمة 
  .ملعايري املنظمة رغم وجود بعض التعديالت بني احلني واآلخر

 األسباب الشاملة و النفسية لتسمح بإدراك  "فندت"تتدخل حسب :  لـوعي اإلقليميبـروز ا •

و هذا ما حصل لألسيان بعد . ين و من مث أفكار جديدة حول الذات تسمح حبصول تغيري اجتماعياذا ت
األزمة : فهنـاك عـامل أسـاسي أدى إىل ازدهار أفكـار إقليمية جديدة يف شرق آسيـا وهو.1997
  )3(.98-97ة و النقديـة املـالي

لإلعالن يف  Goh Chock Tongفهذه األزمة دفعت حىت باملسؤولني الرمسيني مثل الوزير األول السنغافوري 
، لقد فشلنـا يف 98و  97األسيان كمجموعة أصبحت تبدو عـاجزة و مشتتة يف قممنا يف " بـأن  1999

منوها اإلقليمي  ديوط األزمة بعزمية وحسم لتسترإقنـاع العـالـم اخلـارجي بأن األسيـان كانت متسك خب
  )4(".العايل

                                                
1 )   Ibid. 
2 )   Ibid. 

فحاولت البنوك املركزية أن تواجه سيل املضاربة بطرح كميات كبرية من إحتياطاا . تركزت التحاليل الرمسية على اعتبار آثار املضاربة املالية السبب الرئيسي لألزمة)  3
اإلجراء النقدي التقليدي مل يكن كافيا وحدث ايار حاد يف أسعار العمالت احمللية مقارنة من الدوالر األمريكي قصد إعادة االعتبار لعمالا احمللية، غري أن هذا 

الوافدين " ، حىت أن بعض احملللني علقوا أن هذه األزمة قد أعادت "املعجزة االقتصادية الشرق آسيوية " بالدوالر األمريكي، هذه األزمة أثارت اجلدل حول طبيعة 
 ).1999، فرباير 240العدد (، ، املستقبل العريباخللفيات و األبعاد: طارق عبد اهللا، األزمة اآلسيوية: أنظر. لية احلديثة إىل حجمهم الطبيعيإىل الرأمسا" املتأخرين

4 ) Nick Biziouras, OP. Cit. 
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األزمة طرحت التساؤالت داخل جنوب " بأن  Rodolfo Severinoكما صرح األمني العام لألسيان آنذاك 
  )1(".شرق آسيا نفسها حول فعالية األسيان و جدواها وحول صالحية فكرة األسيان ذاا

 .Rفقد الحظ . ـدا لـدى الشرق آسيويني يف نظرم لإلقليميةهـذه الصدمـة أدخلت تفكريا جدي
Higgott األقلمة حبالة ـأن األزمة دفعت حنو وعي متزايد بRegionness كمـا . بني الشرق آسيويني

أظهرت رغبة الشرق آسيويني يف تعزيـز مسـار و قدرات صنـاعة السيـاسة اإلقليمية، كما كانت األزمة 
  )2(".ف بشرق آسيوية اإلقليماختبار يف االعترا" 

كانت قبل األزمة شيئا ال مفكرا فيه، تعرب عن تنامي اإلدراك بضرورة البناء ، و ظهرت إىل الوجود مبادرات
  :ومن أهم هذه املبادرات. اإلقليمي املشترك

ة مت إقرار درجة تنسيق مالية بإنشاء آلية متابعة اقتصاديضمن هذا اإلطار :  )1997(إطـار مانيـال  •
إقليمية لتحليل تدفقات رأس املال و احلفاظ على املراقبة املشتركة لعملية األنظمة املصرفية و املؤشرات 
االقتصادية الكلية القتصاديات األسيان و ذلك من أجل توفري آلية إنذار أو حتذير مبكر عن أي اضطراب 

النظم املالية مبا يف ذلك إجراءات دعم  كما مت ضمن هذا اإلطار االتفاق على أمهية إجراء إصالحات يف .مايل
  )3(.ثقة السوق عن طريق حتسني الشفافية يف القطاعني العام و اخلاص

ديسمرب (مت إقـرار هذه اخلطة بـالقمة السادسة لألسيان ):  1998(خطـة عمل هـانوي  •
 )4(: تنضمت، وقد )1998

حلول  مع % 5-0اإلسراع بأجندة أفتا كتخفيض التعريفة اجلمركية من  -
  .الالوس، فتنام، و ميامنار: مع األعضاء اجلدد 2000عام 

بـذل جمهودات من أجل إعطـاء الـدفع للمقترح الـخاص بإنشاء  -
اليت صممت جلذب الرأمسال االستثماري ) AIA(منطقة األسيان لالستثمار 

  .املطلوب لإلقليم
 .حترير التجارة اإلقليمية فيما خيص اخلدمات -

إقليمي يسمح لبلدان األسيان مبتابعة السياسات االقتصادية  ار مراقبةإقرار إط -
 ل أن ـات قبـعن األزم" بكراملنذار لإل" نظام تيحو ي ،لبعضها البعض

                                                
1 )   Ibid. 

2 ) Richard Higgott, the politics of Economic Crisis in East Asia : Some longer term implications. 

(www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/abstracts/2/ - 26k). 

3 )   James Ferguson, OP. Cit. 

4 )   Ibid. 
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واليت ) Peer Surveillance(هذه اآللية  .تستفحل و تصبح مشكالت عرب وطنية
مع  كانت متوافقة" التقارب بني األجندات احمللية " دف إىل ضمان درجة من 

أسلوب األسيان الغري رمسي لكنها كانت غري مسبوقة من حيث تدخلها يف شؤون 
إقليمية (اآلخر، مما يعين حدوث تراجع عن التمسك الصلب مببدأ عدم التدخل 

  ).اقتصادية تغلغلية

النص على ضرورة االستعمال الـواسع للعمالت احمللية من أجـل حتقيق    -
  .يـاناالستقرار التجـاري داخل األس

فبلدان األسيان تعترب أن اجلهود اإلقليمية املبذولة لتثبيت عمالا ممكنة التحقيق من خالل نوع من آلية ضبط 
يف اآلليات األوروبية  االيت حتدد قيمة العمالت احمللية ضمن حدود معينة كم) Exchange - rate(سعر الصرف 

  ).European Union Monetaryلنقدية األوربية الوحدة ا( EMU:  ـاملستعملة قبل التنفيذ الكامل لل

  :كما ظهرت مبادرات أخرى خالل األزمة

  )1(.اليت اقترحها اليابان )AMF(فكرة إنشاء صندوق نقد آسيوي -

عن  1998فقد أعلن قادة األسيان يف ديسمرب ) ACU(فكرة إنشاء عملة آسيوية موحدة -
لصرف و بالرغم من دراسة الفكرة، إال أن دراسة إمكانية إنشاء عملة اآلسيان ونظام سعر ا

  .ردود الفعل األولية كانت حذرة
  .اتفاقيات مقايضة العملة-

" التفكري أقلمة"  Higottكل هذه املبادرات هي دلـيل على االجتاه نـحو مـا أسـمـاه 
)Regionalization of thinking.(  

ك دعوات إلعادة تقييم مبدأ عدم التدخل بعد األزمة كانت هنا:  أفكار جديدة يف التفكري اإلقليمي •
مناقشة حقوق اإلنسان يف بورما، تقرير أندونيسيا :لقد كانت هناك حتركات بسيطة ذا االجتاه. ARFيف 

هذه التحركات تعرب على األقل ، حول تيمور الشرقية و االقتراحات بشأن قانون السري يف حبر الصني اجلنويب
الذي يسمح " التفاعل  سنح" حيث أصبح هناك مفهوم  )2(كري اإلقليميعن دخول أفكار جديدة يف التف

ببعض الصراحة يف التعامل مع املشكالت عرب احلدودية و مناقشة قضايا اإلصالح و بذلك انتقلت السياسة 
 )3().انتقاد اعتقال أنور إبراهيم(بني بلدان األسيان إىل مرحلة أكثر انفتاحا وحرجا 

                                                
 .واليت مل تتحقق بسبب املعارضة الغربية خاصة الواليات املتحدة و معارضة بعض األطراف اآلسيوية خاصة الصني)  1

2 )  Stuart Harris, OP. Cit. 

3 )  James Ferguson, OP. Cit. 
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الوعي لدى دول األسيان بضرورة اإلسراع يف عملية األفتا كما مت توسيع القطاعات أدت األزمة كذلك إىل 
اليت يشملها جدول األفتا، و ذلك على إثر االنتقادات اليت كانت تقول أن التكامل االقتصادي يف األسيان 

صبحت متثل  حمدود جدا فهو قائم فقط على ختفيض التعريفات اجلمركية على بعض السلع ولذلك فإن األفتا أ
  .كما أصبحت على رأس اجلدول الزمين لألبيك" حماولة هامة الندماج السوق "

كما قامت األسيان بالرفع من نسبة املوظفني العلميني و التقنيني املستخدمني لدى األمانة العامة لألسيان، 
  مة بوضوح حمدودية ما أظهرت األزوأنشأت جمموعات تقنية إقليمية لصياغة سياسات املستوى اإلقليمي بعد

  )1(.ال فعالية البنية املؤسسية الفوق قوميةو
سعي إلجناز شبكة من ع الوعي اإلقليمي اجلديد فإن هدف بناء اإلقليم أصبح يسري حنو المإذن بعد األزمة و

اء األسيان وتوسيع روح اآلسيان حيث بذلت جهود بعد األزمة من أجل تطوير منتدى سياسي ضالثقة بني أع
ور اهلوية يف بناء املؤسسات يف شرق آسيا و يتجلى ذلك دتؤكد هذه اجلهود على . صادي شرق آسيويو اقت

  .و هو املنتدى الوحيد اآلن الذي يضم مشال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 3+ يف مسار اآلسيان 

 APT (:Asean Plus Three( 3+ األسيان  •

مكانية ألن تصبح املؤسسة اإلقليمية املهيمنة اإل" بأن هلا "  3+ األسيان "  Richard stubbsوصف 
أهم تطور سياسي يف آسيا يف " بأا  Peter Drysdaleوقال عنها االقتصادي األسترايل  )2("يف شرق آسيا 

  ).2002( )3("الثالثني سنة األخرية 
ناء اإلقليم يف باعتبارها أهم تطور يف عملية ب 3+ ويركز مقترب بنـاء اإلقليم بشكل رئيسي على األسيـان 

  .شرق آسيا
عندما متت دعوة وزراء خارجية الصني، اليابان،  1996بطريقة جد حمتشمة سنة  3+ بدأت األسيان 

وكوريـا اجلنوبية لالنضمام إىل نظرائهم يف األسيـان على مأدبـة غداء غري رمسية قبل االجتماع الـذي 
صبح رؤساء الدول مشتركني حيث مت اللقاء بينهم بعدها أ.كان مزمعا عقده حول حقوق اإلنسان يف بانكوك

مث كان اللقاء جمددا يف . يف إطار االحتفاالت مبرور ثالثني سنة على تأسيس األسيان) 1997(يف كواالملبور 
حني كانت احلكومات الشرق آسيوية مستاءة من احللول املطبقة حلل األزمة، اليت ) 1998ديسمرب (هانوي 

لذا جلأت احلكومات يف . ، من قبل صندوق النقد الدويل واحلكومات الغربية98-97ضربت شرق آسيـا يف 
شرق آسيـا إىل إيـجاد حلول نـاضجة آتية من الداخل حلل مشكالتـها االقتصادية و املـالية اليت ميكن 

  . أن تظهر يف املستقبل

                                                
1 )  Nick Biziouras, OP. Cit 

2 )David Capie, Rival Regions ? East Asian regionalism and its challenge to the Asian – Pacific. 

(www.apcss.org/Publications/Edited%20Volumes/RegionalFinal%20chapters/Chapter10Capie.pdf), p185. 

3 )   Ibid. 

http://www.apcss.org/Publications/Edited%20Volumes/RegionalFinal%20chapters/Chapter10
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حيث " التعاون الشرق آسيوي" حتت شعار ) 1999نوفمرب (كان يف مانيال  3+ اللقاء الثالث لقادة األسيان 
ففضال عن منـاقشة قضـايـا حبر . مثانية جماالت للتعاون الوظيفي و االقتصادي -ألول مرة-مت حتديد 

 3+ الصني اجلنويب، املشروعـات التكنولوجية، الرفاه االجتماعي و مسائـل أخرى عديدة فـإن األسيـان 
عن املقترح  3+ لقد دافعت األسيـان . قتصاديبدأت بـإعطـاء اهتمام خـاص وجـدي للتعـاون اال

كما كان هناك كالم كثري حول منطقة جتارة حرة . 1997الياباين بـإنشـاء صندوق نقد آسيوي يف 
  )1(.تتجاوز منطقة األسيان لتشمل شرق آسيا كلها

و دول مشال يف بناء عدد من األشكال امللموسة من التعاون بني أعضاء األسيان  3+ لقد جنحت األسيان 
مبادرة شيانغ و جتلى ذلك بشكل خاص يف  التعاون املايلأهم شكل تعاوين كان يف جمال . شرق آسيا الثالث

 Chiang Maïبـ  3+ وافق وزراء األسيـان  2000اي ففي م.     Chiang Maï Initiative( CMI( ماي
حيث أعلن ) Regional financing Mechanism" (آلية التمويل اجلهوي " على إرسـاء مـا أمسوه 
فمبادرة شيانغ . ملقايضة العملة) Region wide system" (نظام املنطقة الكبري" أعضـاء هذه اموعة عن 

ماي كانت من أجل خلق آلية إقليمية ملقايضة العملة و ذلك جلعل الدول قادرة على محاية نفسها من أي 
  . إنشاء و ال مؤسسة رمسيةأزمات مالية مستقبلية، بالرغم من أنه مل يتم 

بشرى عن تعـاون مـالـي أو نقدي أكرب بني الـدول الشرق آسيويـة، فقد مت  CMIلقد كـانت 
حد فاصل يعرب عن هندسة مالية إقليمية جديدة " من طرف أحد الكتـاب املـاليني بـأنـها  CMIوصف 

  )2("يف شرق آسيا 
  بداية عهد جديد " بأا ليست أقل من " انغ مايشيمبادرة " Higgottو  Dieterكما اعترب كل من 

  .يف شرق آسيا )3("لإلقليمية 
بإنشاء  2001على تقدمي اقتراح يف نوفمرب  Zhu Rongjiرئيس الوزراء الصيين  3+لقد شجع مسار األسيان 

ت وقع حت. سنوات، ومت إنشاء جلنة تفاوضية للعمل على تنفيذها 10منطقة جتارة حرة مع األسيان يف غضون 
  شراكة اقتصادية واسعة بني اليابان " بالدعوة إىل  Koizumiاملبادرة الصينية، رد الوزير األول الياباين " صدمة"

  )4(.و أعلن عن إنشاء فريق دراسة للنظر يف تشكيل نظام جتارة حرة" و األسيان 

                                                
1 )  Anthony Milner,  Asia Consciousness and Asian Values, op.cit. 

2 )  David capie, OP. Cit. 

3 )  Ibid. 
 ئية فإا توفر قاعدة حللقات من العالقات املتعددة األطراف أيضا ألن هكذا اتصاالت ثنائية تساعد على هدم العديد من االنقساماتحىت ولو تكون االتصاالت ثنا)  4

 نظريتيها اليابان دعت الصني  3+ أن الشبكات التعاونية الثنائية تعطي دعما للتعاون اإلقليمي يف شرق آسيا، فضمن اآلسيان " باملر" وقد الحظ . و املواقف العميقة 

و منذ ذاك الوقت تكثفت اجلهود التعاونية بني الدول الثالث من خالل لقاءات عديدة و مستويات  2002و كوريا إىل تشكيل منطقة جتارة حرة ثالثية األطراف يف 
 .خمتلفة
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اصة اليت طـالـما نـادى من اإلقليمية اآلسيوية اخلـ امتثل نـوع 3+ أخريا ميكن القول أن األسيـان  
فقد دافع مهاتري عن هذه اإلقليمية كبديل عن اإلقليمية الشاملة .منذ بداية التسعينات" مهاتري حممد" بـهـا 

  .اليت متثلها األبيك و اليت تضم الواليات املتحدة وأستراليا و دول غربية أخرى
  الصيين، خصومات بني /لتنافس الياباينا: متميزة بالعديد من االنقسامات 3+ ورغم أن منطقة األسيان 

تايلند، كما أا من ناحية املنطلقات الثقافية ليس هناك شرق آسيا / فتنام  وبورما، / كوريا، تايلند /اليابان 
 –املسيحية  –الكونفوشية  –اهلندوسية  –اإلسالم :  احلضارية/ واحد بالنظر إىل االنقسامات الدينية الكربى 

بريطانيا، هولندي، فرنسي، (باإلضافة إىل التأثريات املختلفة لالستعمار الغريب  .بوذية مهايانا – بوذية تريافادا
وعالمات ) ثنيات الغري صينية يف جنوب شرق آسياالعرق الصيين و اإل(ثنيات والصدام بني اإل) أمريكي

  النمو االقتصادي جنوب شرق آسيا يف ميدان  نمشال شرق آسيا املتقدم ع:  جنوب/ االنقسام مشال 

  " القيم اآلسيوية " رغم كل هذا فإن احلديث املتواصل عن  )1(.و االستقرار السياسي و اجلاذبية لالستثمار
وضع ألول مرة إمكانية لتطوير روابط " ضرورة التعاون الشرق آسيوي" وعن " اهلوية الشرق آسيوية " و 

  .مؤسسية رمسية بني جنوب شرق آسيا و مشال شرق آسيا

شرق  منطقة "إن اقتراب اآلسيـان من مشـال شرق آسيـا يشري إلـى وعـي اآلسيـان بضرورة خلق 
  ".آسيا الكربى
  
  
  

  

                                                
1 )   Anthony Milner, Asian consciousness and Asia Values, op.cit. 
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  .األبـيـك: املطلب الثاين
لقد قامت األبيك على مفهوم اجتماعي خاص هو آسيا الباسيفيكية الذي نشأ ألهداف سياسية 

لكن ال ميكن إمهال هذا .3+ على أساسه اآلن اآلسيان واجتماعية خمتلفة عن مفهوم شرق آسيا الذي تقوم 
اإلقليمي عند دراسة تطورات اإلقليمية يف شرق آسيا لسبب واحد على األقل و هو -املنتدى اإلقليمي أو عرب

  .أن  كل بلدان شرق آسيا أعضاء يف األبيك

 :احملتوى التأسيسي و التنظيمي •

  PECC( The Pacific Economic Cooperation Conference(لباسيفيكي مت تأسيس مؤمتر التعاون االقتصادي ا 1980يف 
لقد كان . Fraserو الوزير األول األسترايل  Ohiraمن خالل مبادرة قام ا كل من الوزير األول الياباين 

PECC قام  1988يف . دراسة تعمل خاصة على التحرير اإلقليمي للتجارة يعمل من خالل شبكة جمموعات
ا كقاعدة سياسية مببادرة ومستخدما إياه PECCمستندا إىل مؤهالت "  Hawke" األول األسترايلالوزير 

  :إىل إنشاء 1989دبلوماسية خالل كل السنة أفضت يف نوفمرب 
    APEC (Asia-Pacific Economic Cooperative( األبيك

اصة اليت ميزت أواخر لقد جاءت فكرة تأسيس هذا املنتدى من أستراليا كرد على تلك األوضاع اخل
، وكانت كل من الواليات األوروبية إحتادها اجلمركيفقد كان من املنتظر أن تدعم اموعة  ; الثمانينات

  )1(.اتإىل الناف) CUS FTA(املتحدة وكندا تتفاوضان حول توسيع منطقتهم للتجارة احلرة 
  إقليمية -لذلك هناك من يعتربها هيئة عرب(وحة تعترب األبيك أول هيئة إقليمية تعتمد مبادئ اإلقليمية املفت

. يتوزعون على ثالث قارات )2(بلدا  21جتمع ممثلني حكوميني و غري حكوميني من ) و ليست هيئة إقليمية
  )3(: -اليت ال تعتمد أبدا معيار القرب اجلغرايف -فقد كانت معايري االنضمام املعتمدة

  .على احمليط اهلادي الون للطرف الراغب يف االنضمام ساحأن يك-
  .أن يكون للطرف الراغب يف االنضمام عالقات وثيقة مع األعضاء احلاليني-
  .2020أن يقبل دف حترير التجارة مع حلول عام -

                                                
1 ) Dilip das, OP. Cit. 

سيان الستة أستراليا، كندا، اليابان، نيوزلندا، الواليات املتحدة، وأعضاء األ: ات صناعيةيمخس إقتصاد: عضوا 12كان عدد أعضاء األبيك وقت اإلعالن عنها )  2
 مث1991و تايوان سنة ، هونغ كونغ، الصنيمث كان انضمام  .أندونيسيا، ماليزيا، الفلبني، سنغافورة، تايلند، بروناي دار السالم، وكوريا اجلنوبية: آنذاك

عضوا وقـد أغلق بـاب  21ليصبح عدد أعضـاء األبيك  1996البريو، روسيـا، فيتنـام، سنة مث 1994الشيلى سنة ، بابوا غينيا اجلديدة، املكسيك
 ).2011- 2001(العضوية اآلن ملدة عشر سنوات 

3 )   Ibid. 
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تنتمي ألول مرة يف ... ،كندا، الواليات املتحدة، فتنام، شيلي، روسيا، الصني: وهذا ما جعل مثل هذه الدول
اليت ما سبق هلا أن  )1(وبالتايل فإن األبيك متثل جمموعة الدول األكثر تنوعا واألكثر أمهية. دتارخيها إىل تنظيم واح

  . اجتمعت معا
الباسيفيكية و التشاور من خالل التعاون من -تطوير دينامية اقتصاد آسيا: مبدئيا كانت األهداف األساسية لألبيك

وتوسيع وتسريع برامج تسيري التجارة واالستثمار ) ول الناميةمطلب الد(أجل التنمية و التعاون االقتصادي والتقين 
  ).مطلب الدول الصناعية(

، انشائهباألهداف األصلية اليت كانت وراء  منشغال اواسع امنتدى استشاري 1994وقد بقيت األبيك إىل غاية 
ة لألبيك بدأت نقطة التحول بالنسب. وقد كان هذا شرط من طرف األسيان الستمرار مشاركتها يف األبيك

الذي أصبح يعقد مرة كل - عندما اقترحت الواليات املتحدة أثناء االجتماع األول لقادة األبيك 1993سنة 
بسياتل أنه على األبيك أن تسعى إلنشاء مجاعة آسيا الباسيفيكية  -عام حتت اسم االجتماع الغري رمسي

عليها أن تطور التجارة واالستثمار من خالل يعين أن ) Community(حتول األبيك إىل مجاعة . االقتصادية
  .مزيج من السياسات اليت تتعلق بتحرير و تسهيل التجارة والتعاون االقتصادي

الذي حول منتدى أبيك إىل  1994سنة  (Declaration of Bogor)على هذا األساس جاء إعالن بوجور 
لالقتصاديات  2010لتجارة مع حلول للتجارة احلرة واالستثمار وحدد اهلدف بتحرير ا )Zone(منطقة 

وكل ذلك بشكل اختياري وليس ). االقتصاديات النامية(ألعضاء األبيك اآلخرين  2020الصناعية اخلمسة و 
اليت تبنتها األبيك -جاء ضمن مبادئ اإلقليمية املفتوحة " إعالن بوجور " إن حتقيق أهداف . بشكل إلزامي
  )OSAKA 1995 -:)2رمسيا يف لقاء 
أكثر ) كل دولة ختطط لتحرير التجارة على إنفراد(خطط عمل وطنية فردية  -1

  .منها تطبيق أهداف جامدة لكل الدول األعضاء

اإلمتيازات من حيث ختفيض احلواجز التجارية وغري التجارية توسعت لتشمل  -2
  .كل الشركاء التجاريني غري األعضاء

مية املفتوحة وهي احلرية املعطاة للدول األعضاء لقد التزم إعالن بوجور بأحد أهم معايري اإلقلي
  .للتحرير التجاري األحادي اجلانب أو مع الدول الغري أعضاء بشكل متبادل

اخلاصة م و بدأوا  )IAPS(أعلن كل األعضاء عن خطط العمل الفردية  )1996( خالل لقاء مانيال لألبيك
 مل يكن  2020و  2010تحقيق التجارة احلرة بني لكن مبا أن تعهد األبيك ب. 1997بتنفيذها يف جانفي 

  

                                                
  .من التجارة العاملية % 42العاملي،  GDPالناتج احمللي اإلمجايل من  %54من سكان العامل،  %40: تضم األبيك)  1

2 )  Ibid. 
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   )1(" 98-97حيث فترت مث سقطت ائيا بسبب األزمة املالية "ملزما وكان اختياريا، فإن هذه األجندة أخفقت 

و واجهت خطط العمل الفردية مشكالت جدية وحتول بعض أعضاء األبيك صوب الترتيبات اإلقليمية الفرعية 
)Sub-regional arrangements (لتحقيق أهدافهم بالوصول إىل التجارة واالستثمار احلرين.  

 اخاص فاألبيك مل تكن مؤسسة مالية وليس هلا دخال. 98-97مل تظهر األبيك أي جناعة يف التعامل مع أزمة 
كما  )2(.ةميكن أن تتحرك على أساسه يف األزم) !مليون دوالر يف العام 2ال تتعدى ميزانيتها (من املوارد املالية 

عجزت األبيك عن تبين املقترح الياباين بإنشاء صندوق نقد آسيوي أي فشلت يف خلق الظروف املالئمة اليت 
لقد أصبحت أجندة األبيك التجارية يف مهب الريح وأجندا احلالية هي  )3(.ميكن أن ختفض من حدة األزمة

  )4(.األوبئةاألمن التجاري، حماربة غسيل األموال واالستعداد ملواجهة 
فعالية أو ال فعالية األبيك ولكن املهم من املنظور البنائي هو هل سامهت األبيك  إن ما يهم يف هذا املطلب ليس

  يف بناء هوية إقليمية جديدة لبلدان شرق آسيا ؟

من النظرة األوىل يبدو أن لألسيان عالقة مؤسساتية حمدودة جدا مع :  التداخل بني اآلسيان واألبيك •
 :بيك لكن ميكن القول أن هناك تفاعال هاما بني اموعتنياأل

ألن هناك " دوائرها التعاونية املركزية " ترى اآلسيان أن األبيك متثل أحد  -1
و هذا . سك اآلسياناعتقاد بان مؤسساتية األبيك قد تتداخل مع هوية و متا

ينبغي أن بالقول أن األبيك  1990سيان سنة اجتماع األ برز خالل االعتقاد
   )5(".توجيهات إلزامية" ال يؤدي إىل منتدى استشاريا  ىتبق

  .من املؤسساتية الرباغماتية اإذن كان هناك نوع     

كانت اآلسيان مترددة يف االنضمام إىل أطر كربى آلسيا الباسيفيكية خوفا من  -2
لكن . أن ختضع لسيطرة القوى الكربى وأن تتعرض هويتها القومية للمسح

تغري عندما أدركت اآلسيان أن مثل هكذا انضمام إىل مؤسسات إقليمية  هذا
الفرعي على مستوى -أوسع سيمنحها فرصة إلبراز و إقرار منوذجها اإلقليمي

  )6(.أوسع، وبذلك تضمن لنفسها أكرب تأثري

                                                
1 )  Ibid. 

2 )  Stuart Harris, OP. Cit. 
         وأا كلها كالم، وليس هناك فعل ) ...، Ravenhillهانتغنت، " ( Talking shop"للكالمدكان لذلك كثريا ما توصف األبيك بأا جمرد )  3

All talk, no action. 

4 )  CANCAPS Bulletin, n° 48, February 2006,( http : // www.iir.ubc.ca/ Cancaps/cbu/48.pdf.). 

5 )   James Ferguson, OP. Cit. 

6 )   Amitav Acharya,  Regional institutions and Security Order in Asia, OP. Cit. 

http://www.iir.ubc.ca/
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) األبيك(يفيكية أدرك أعضاء اآلسيان أن إطار مؤسسي أوسع ضمن آسيا الباس -3
روابط االقتصادية عرب ابات حول منو و تطور ديناميكية الاليت هي نتاج خط

الباسفيك يف السبعينات و الثمانينات هو ضروري للتعبري عن املشكالت الناجتة 
بسبب االعتماد املتبادل والعالقات االقتصادية واألمنية املتنامية بني جنوب شرق 

  )1(.آسيا ومشال شرق آسيا
بداية من " مهاتري حممد " تلة داخل األبيك جاء من طرف جمهود لتنظيم اآلسيان كك أكرب -4

 EAEG( East Asian Economic Group(بإنشاء اموعة االقتصادية الشرق آسيوية  1990سنة 
اليابان، الصني، تايوان، هونغ كونغ، : اليت تضم باإلضافة إىل أعضاء اآلسيان شركاء احلوار

وبذلك ميكن تقليص ). سيانانضمت آنذاك إىل األ اليت مل تكن قد(كوريا اجلنوبية، بورما 
الباسيفيكية -وخلق قطب آسيوي داخل جمموعة آسيا )2(.النفوذ األمريكي يف مسار األبيك

  ").حقوق اإلنسان"خاصة الضغوطات حول ما يسمى ( احمللية يكون قوة موازية للضغط الغريب على القضايا

وبني من طرف جمموعة أكرب تضم اقتصاديات جحم لقد أدرك أعضاء اآلسيان خطر أن يكونوا -5
إن االنضمام إىل األبيك كان جزئيا مسؤوال عن تطوير اتفاقية التجارة . صناعية ضخمة

   .التفاضلية لألسيان إىل أفتا

املرونة، : معايري األبيك هي ذاا معايري اآلسيان، فاألبيك تعمل حسب معايري اآلسيان إن -6
يف شرق آسيا مؤسسات احلكم عن طريق القانون وليس حكم  .اإلمجاع، الالرمسية،

  .القانون

 :اين للهوية يف شرق آسياذاتمفهوم  •

إذا كانت اإلقليمية التقليدية تتجسد من خالل مؤسسات تقليدية و ختلق مصاحل مشتركة وبالتايل 
  .فتوحة اسدة يف األبيكهوية مشتركة، فإنه من غري الواضح أي نوع من اهلوية أدت إىل إنشائه اإلقليمية امل

فاملصاحل واهلويات هي نتاج تفاعل الفاعلني مع بعضهم البعض وبالتايل فإنه من املنظور البنائي فإن العمليات 
  .املسبوقةغري العرب إقليمية جيب أن تساعد على ظهور هويات جديدة بالنظر إىل التفاعالت الكثرية و

هو يف حتديد املصاحل املشتركة وبرنامج عمل واضح، فممارسة مصاحل  غري أن املشكل املطروح بالنسبة لألبيك
لكن يبدو أن جتسيد اإلقليمية املفتوحة هو مطلب أمريكي ).فندت(مشتركة يؤدي حتما إىل بناء هوية مجاعية 

ة اخلاسر األكرب من الطبيعة املغلقة نسبيا للصيغة التكاملي" بالدرجة األوىل ألن الواليات املتحدة كانت 
وقد الحظ كتسنشتاين أن  )3("األوروبية القارية ومن السوق اليابانية ومن السوق الصينية أمام السلع األمريكية 

                                                
1 )   Ibid. 

2 )  James ferguson, OP. Cit. 
 .189حممد عبد الشفيع عيسى، آسيا والتكامل عرب اإلقليمي يف حممد السيد سليم و آخرون، مرجع سابق، ص )  3
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إن رجال األعمال و الزعماء السياسيني يف الواليات املتحدة . احلكومة األمريكية دعمت بشدة إنشاء األبيك "
قليمية املفتوحة خطوة حنو نظام اقتصادي عاملي و مستشاريهم االقتصاديني يرون يف السوق اآلسيوية واإل

  )1(".ليربايل
ورغم هذا التأييد األمريكي لإلقليمية املفتوحة حيث أصبحت الواليات املتحدة جزءا من إقليم آسيا الباسيفيكية 

أمريكية لقسم أو فئة متنامية من مواطين -مل يعين بأي حال من األحوال والدة هوية آسيوية« فإن هذا 
أمريكية ذات التمركز األورويب فإن األمريكان اآلسيويني ينظر هلم على -واليات املتحدة، ففي الثقافة األجنلوال

  )2(".أم آسيويون وليس أمريكيني
  Vinod Aggarwalحىت أن " تقليم ملعايري الغات" إن األبيك بتركيزها على اإلقليمية املفتوحة مل متثل سوى 

بالرغم من أن األبيك هي اتفاق إقليمي، فإا اليوم يف مرحلتها : " قائال -1993ةسن-علق ساخرا من األبيك
ولذا فإن األبيك تبدو كمنتدى لتحرير التجارة  )3("اجلنينية موجهة  حنو االنفتاح أكثر من الغات نفسها 

ت لغرض فتح وهي من املنظور اآلسيوي ختضع للهيمنة األمريكية وأنشئ .واالستثمار وليس كتكامل اقتصادي
بيك متثل مقاربة منفعة احلد فاأل. أسواق شرق آسيا، وخللق هوية إقليمية مفتوحة أكثر على التأثريات العاملية

األقصى و التوجه حنو الصفقات و املعامالت التجارية لكن املؤمتر االقتصادي قائم ليس فقط على هياكل إنتاج 
  .على أسينية أعضائهمؤقلمة و لكن أيضا على التماثالت الثقافية و 

لكن رغم ذلك ميكن القول إن األبيك حفزت على بنـاء هوية إقليمية شرق آسيوية من حيث شحذهـا 
لقد أهلم . وبالتايل إثارة التضامن اإلقليمي على أساس معايري مشتركة" اآلخر" و " الذات" لالختالفات بني 

واقعا  3+ مث اآلسيان  ASEMما بعد من خالل الذي أصبح في EAEGبفكرة " مهاتري حممد" إنشاء األبيك 
الذي يقصي كل من الواليات  EAEGقدم مهاتري اقتراح إنشاء ) سنة بعد إنشاء األبيك( 1990ففي . فعليا

  .املتحدة، كندا، أستراليا و نيوزلندا

  بيك لقد كان مهاتري يهدف باقتراحه إىل خلق توازن سياسي ضد الواليات املتحدة و اليابـان يف األ

لقد مت رفض هذه الفكرة من طرف الواليات  )4(.و للوقوف يف وجه الكتل االقتصادية البارزة يف الغرب
  .لرفض املصادقة على هذا املفهوم EAEG ـاملتحدة وهذا ما قاد بالتايل اليابان القائد املفترض لل

                                                
1 )  Peter Katzenstein, Regionalism and Asia, OP. Cit. 

2 )  Ibid. 

3 )   Ibid. 
 EAECاليزيا وعلى الرغم من أن سياستها الداخلية لبريالية و ارتباطها شديد باإلقليمية املفتوحة إال أا ميكن أن تعرض فكرة  أن م A.Acharyaلقد الحظ )  4

الدول  املؤسسات من طرف بعض-وبالتايل تعرض عالقاا مع الواليات املتحدة للخطر وهذا ما يؤكد على دور اهلوية يف تفسري ملاذا تفصل بعض إستراتيجيات بناء
  دون إستراتيجيات أخرى
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وقد جاءت كرد ) قليمية ثقافيةإ(و الوعي السياسي اخلاص بأسينة شرق آسيا ملهاتري تعكس من EAEGإن فكرة 
بيك متثل مقاربة منفعة احلد األقصى و التوجه حنو فاأل. فعل على اإلقليمية االقتصادية اليت متثلها األبيك

الصفقات و املعامالت التجارية لكن املؤمتر االقتصادي قائم ليس فقط على هياكل إنتاج مؤقلمة و لكن أيضا 
  .سينية أعضائهعلى التماثالت الثقافية و على أ
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  .البناؤون: املبحث الثالث
  .اجلماعات املعرفية:  املطلب األول 

جدوال ابرز فيه أهم اجلماعات املعرفية اليت لعبت الدور األساسي يف مسار " سيزار دو برادو ييباس"وضع 
املعرفيني الذين وصفت درجة تأثريهم  ووفقا هلذا اجلدول مت التركيز يف هذا املطلب على الفاعلني 3+األسيان

  ).اجلدول يف الصفحة التالية"(مرتفعة" بأا 
- اليت هي جتمع مؤسسات رمسية و فاعلني و شبكات غري رمسية- اجلماعات املعرفية حسب اجلدول يالحظ أن 

ت واالتصاالت اليت مارست تأثريا يف بناء إقليم شرق آسيا، من حيث بناء وعي إقليمي أو زيادة حدة التفاعال
  جنوب شرق آسيا و تتركز أساسا بني ماليزيا  :بني أعضاء اإلقليم يوجد معظمها يف اإلقليم الفرعي

مشـال شرق آسيـا فـاألفكار الرئيسية جـاءت من كوريا  :أما من اإلقليم الفرعي اآلخر. و سنغافورة
  .شرق آسيالاجلنوبية يف إطار إنشاء فريقي رؤية و دراسة 

)   1(.تتبىن هذه املدرسة فكرة أولوية التنمية االقتصادية على احلريات السياسية واالجتماعية:  ةافورمدرسة سنغ

 :من أبرز أعضاء هذه املدرسة .سيانوهي الفكرة اليت أصبحت يف بداية التسعينات احملدد الرئيسي هلوية األ

األمـم املتحـدة   كان ممثل سنغافورة يف الذي ) Kichore Mahbubani(كيشور حمبوباين -
  ".للسياسة العامة  يل كوان يو"ويشغل اآلن عميد مدرسة 

  .بق لسنغافورةسالوزير األول األ) Lee Kuan Yew(يل كوان يو -

  .السكرتري الدائم للشؤون اخلارجية) Bilahari Kausi Kan(ي كان زبيالهاري كو-
  .ةسفري سنغافورة يف األمم املتحد) Chon Heng Chee(شون هانغ شي -

  .بروفسور) Tommy Koh(طومي كوه -
  املختلفة عن القيم " اهلوية اآلسيوية " و " القيم اآلسيوية "لقد أكد أعضاء هذه املدرسة على ضرورة إبراز 

إنه حيوي بالنسبة للعقول الغربية أن تفهم أن اجلهود ":  " كيشور حمبوباين" يقول . و اهلوية الغربية املهيمنة
آلسيويني إلعادة اكتشاف القيم اآلسيوية، ليست فقط جهود من أجل البحث عن قيم املبذولة من طرف ا

بل أن ذلك يشمل أيضا رغبة اآلسيويني يف إعادة االتصال مباضيهم التارخيي بعدما انقطع هذا التواصل . سياسية
على املفكرين وما جيب  )2(".بسبب احلكم االستعماري مث بسبب هيمنة فلسفة احلياة الغربية على العامل 

  اآلسيويني التعهد به،
   

                                                
1 )  Herman Joseph Kraft, OP. Cit 

2 )   Anthony Milner, Asia consciousness and Asian Values, OP. Cit. 
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  :3+ سيان يف مسار األ ساسيونالفاعلون املعرفيون األ

 التـأثيـر هـدف التقليم االسم  األصــل

  

  

ـان  اليـاب

ـاون الـمايل - )بنك اليابان و بنك التنمية اآلسيوي(+وزارة املالية  - مبادرة شيـانغ : التع
 .ماي

 متوسط لكنه متنام

منخفض يف  .يف اإللكترونيات عال شبكات صناعية القتصاد و التجارة و الصناعةوزارة ا -
 القطاعات األخرى

جمموعات خربة كاملركز الياباين للتبادل الدويل، املنتدى  -
 .الياباين للعالقات الدولية

 ال زال قيد التقييم 

  

  

 الصيـن

اجة إىل مزيد من حب: علبة سوداء رمادية احلزب الشيوعي الصيين، : احلكومة -
  .األحباث

 

 -لدراسات آسيا  CASSجمموعات اخلربة مثل معهد 
  الباسيفيكية

 ال زال قيد التقييم املشاركة يف احلوارات

  

  كـوريـا

 

  تبدو فعالة يف معظم القضايا،  احلكـومة
اقترحت أوال البعد االقتصادي التجاري 

 3+لألسيان 

 متـوسـط

 ال زال قيد التقييم املشاركة يف احلوارات  للعالقات الدولية Ilmin جمموعات اخلربة مثل معهد

  

  

 سنغـافـورة

الدولة كمحور متعدد -ترقية املدينة احلكـومـة
 املستويات

 عــال

، )عام(جمموعات استشارية مثل معهد الدراسات السياسية 
ISEAS )آسيوي( ،SIIA ) يبحث يف الصالت

  ، إخل)العاملية

   
 عــال

  

ـامـاليـز  ي

من يكون القائد  :التنافس مع سنغافورة احلكـومـة
 3+سيانالرئيسي يف األ

  
 عــال

 عــال مستشار رئيسي للحكومة ISISمعهد الـدراسـات اإلستراتيجية والدولية 

  

 تـايلند
 احلكـومـة

  حاضرة يف كل النشاطات -
مدعم وحمفز للحوار حول التعاون  -

 اآلسيوي

  
 متـوسـط

 متـوسـط تتجه ألن تكون احملور الفكري للحكومة Chulalong kornجـامعة 

  .إقليميا –أوليا النتائج تفيد أن التأثري حمدود من فاعلي هذه الدول رغم أن كل الفاعلني سواء اخلاصة أو العامة مرتبطة إقليميا وبني  الدول األخرى يف اإلقليم

  

 إقليمي

لية معاهد اآلسيان للدراسات اإلستراتيجية والدو
ASEAN - ISIS 

شبكة عامة مع التركيز على قضايا األمن 
 اليت يتوسع تعريفها بشكل متزايد

 عــال

 East Asian Visionفريق رؤيا لشرق آسيا 
Group 

تأثري واعد مبا أنه فعال بشكل متزايد وله  
 3+سيان تفويض مباشر من قادة األ

  

  

 الباسيفيكية-آسيا

  
   

 األبيـك

كثري جدا، فعالة إىل عامة، عدد أعضاء 
اآلن مع . 1997-1993حد بعيد بني 

تراجع دورها حتاول التفتح على املسائل 
 .األمنية

  
  

 حتت املتـوسـط

 حتت املتـوسـط  PECC ،PEBCجمموعات استشارية املرتبطة بـ 
 حتت املتـوسـط األمــن الــواسع SCCAPجملس أمن تعاون آسيا الباسيفيكية 

  :مصدر اجلدول
  Cesar de Prado yepes, epistemic policy actors constructing the Asean +3 region with special 

reference to the role of Europe, OP. Cit.        
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الشخصية، االجتماعية والوطنية اليت تعزز : بذل اجلهد من أجل تعريف هويام اخلاصة" هويؤكد حمبوباين، 
قد قبلوا واقع أم أقل كينونة يف  –ال شعوريا  -بني يرقأسالفهم ال لذايت يف عامل كان فيهإحساسهم بالتقدير ا

  )1(".عامل الغرب
املعروف بأنه كاتب  –وقد سامهت كتابات حمبوباين  .فمشروع اهلوية حسب هذه املدرسة هو مشروع فكري

  .بيةالغر تفسرياتيف حماولة الكشف عن بدائل للمفاهيم و ال –كثري النشر 

وجند ضمن املدرسة السنغافورية عدة معاهد واليت يتم عملها خارج إطار عمل احلكومات ضمن ما أصبح 
و ذلك بالتحدث املنتظم مع احلكومات و صانعي  )Track –2 Diplomacy(يعرف بدبلوماسية الدرب الثاين 

  :السياسة إلعطاء توصيات و نصائح سياسية، من أهم هذه املعاهد

 )ISEAS (The Institute of Southeast Asian Studies)2(سات اجلنوب شرق آسيوية معهد الدرا 

سياسية، األمنية - دراسة االجتاهات والتطورات السوسيويف خصص توهو مركز حبث إقليمي م
  . واالقتصادية يف جنوب شرق آسيا، وكذا دراسة البيئة اجليوإستراتيجية واالقتصادية للمنطقة

 تنشئة جمموعات من الطالب تم باإلقليم و تشارك يف حبوث متعددة األبعاد تتناول قضايا ساهم هذا املعهد يف
ليس فقط " والقصد من ذلك . االستقرار و األمن، التطور االقتصادي، والتغري السياسي و االجتماعي و الثقايف
  تعزيز الوعي العام باإلقليم  إثارة البحوث واملناقشات ضمن إطار الدوائر العلمية و األكادميية، ولكن كذلك

  ".ة للمشكالت املختلفة اليت يواجهها اإلقليمعو تسهيل البحث إلجياد حلول ناج

ومن أجل حتقيق هذه األهداف ينظم املعهد برامج عمل تتنوع من مؤمترات، حماضرات، ملتقيات، نشر 
بشكل مستقل أو بالتعاون مع معاهد ومن هذه امللتقيات واملؤمترات واحملاضرات اليت تنظم  )3(.دوريات وكتب

  :حبث أخرى يف اإلقليم وبشكل منتظم
  .ملتقى سنغافورة-                    
  .ملتقى حول آسيا و الباسفيك -
  .سياناملائدة املستديرة حول األ -
  .املائدة املستديرة حول األبيك -
  .املنتدى اإلستشرايف اإلقليمي -
  .ات السياسيةو التطور ةاإلقليمي ةمنتدى اإلستراتيجي -

                                                
1 )   Ibid. 

  www.iseas.edu.sg : موقع املعهد على شبكة األنترنيت) 2 
جملة الشؤون : "كما ينشر هذا املعهد ثالث جمالت أكادميية) www.iseas.edu.sg/library.html(عنوان  450.000أكثر من  ISEASحتوي مكتبة )  3

 ".وجهة نظر إقليمية " ،"شؤون جنوب شرق آسيا " ،"االجتماعية يف جنوب شرق آسيا 

 

http://www.iseas.edu.sg
http://www.iseas.edu.sg/library.html
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 وأساتذة نيوقراط، رجال أعمال، وباحثنقادة سياسيني، تك :تاحملاضرون ضمن هذه امللتقياو غالبا ما يكون  
  .من شرق آسيا

 )SIIA (Singapore Institue of International Affairs)1(معهد سنغافورة للشؤون الدولية     

على يد أكادمييني من بينهم الربوفسور  1961مؤسسة غري حكومية وغري رحبية تأسست سنة هو  
جعل هذا املعهد أحد أهدافه إقامة  .موجهة للبحث والتحليل ومناقشة القضايا اإلقليمية والدولية ،طومي كوه

سيان مد جسر بني البحث وصناعة السياسة عن طريق تعميق وتوسيع املعرفة والنقاشات لقضايا األ/صلة
  .م والعمل على تطويرهوالقضايا الدولية، وفهم اإلقلي

سيان تذهب إىل أبعد من مناطق مدافعا رئيسيا عن ضرورة تأسيس مجاعة اقتصادية ضمن األ SIIAلقد كان 
على  SIIAكما يرتكز عمل . اندماج أعمق لتسهيل فتح األسواق أمام املستثمرينو تتوجه إىل  التجارة احلرة

تصاديات مشال شرق آسيا ودراسة اآلمال املمكنة لالجتاه حنو سيان واقاتفاقات التجارة احلرة الثنائية بني األ
  .إقليمية شرق آسيوية

احلكومة، : صنـاع السيـاسة لفائدة عدة أطراف و ملتقيـات و ورشـات عمل بني اخلرباء SIIAينظم 
ة بانتظـام على مستوى اإلقليم يف احلـوارات الرئيسي SIIAويشارك  .رجـال األعمال، طلبة وعامة الناس

 Williams(الباسيفيكية، مؤمترات وليامز بورغ  املائدة املستديرة حول آسيا:  اليت جتري يف شرق آسيا مثل

burg( ،تمع آسيا...  
  .ضم بصددهـا عدة حواراتنالـحالية على اإلقليمية يف شرق آسيـا واليت  SIIAترتكز حبوث 

 :)IPS (The Institute of Policy studies)2(معهد الدراسات السياسية  •

املتمتع خبربة واسعة يف الواليات املتحدة ومن املدافعني  طومي كوه السفري السابق اآلن الذي يترأسه
ن و مدراء األعمال ون حكوميوموظف هيسريو1988أعماله سنة  هذا املعهد بدأ. البارزين عن القيم اآلسيوية

يف إجناز مهماته على مشاريع  IPSيعتمد .بوبايناملتعددة اجلنسية و رؤساء مؤسسات أكادميية مثل كيشور حم
منشورات و دراسات و أوراق املؤمترات .البحث، منشورات وتنظيم املؤمترات، حماضرات ومناقشات مغلقة

  .صارمة حول الشؤون احمللية و اإلقليمية و الدولية نظر سنغافوريةمتثل وجهة  IPSاليت ينظمها 
  

  
  

                                                
   .nline. orgsiiaowww:   على األنترنيت SIIAموقع ) 1 
    .ps.org. sgiwww  :على األنترنيت IPSموقع ) 2 
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  :مـالـيـزيـا
 )ISIS(The Institute of Strategic and International Studies :)1(ستراتيجية والدولية معهد الدراسات اإل  •

لخص دورها يف القيام بتحاليل حول االقتصاد، السياسة العامة واملسائل األمنية يتمؤسسة مستقلة و غري رحبية 
 ارئيس سامؤس اعضو ISISلقد كان  .وتدعيم احلوار والنقاش بني القطاعني العام واخلاص واألكادمييني ،مباليزيا

املستديرة  املائدة - 1991منذ إزيس-ومناصفة مع اآلسيان- 1987منذ  هذا املعهد يستضيف .إزيس-لألسيان
 بلورةقام ب و هو الذي)2(.السنوية آلسيا الباسيفيكية وهي الشبكة الرئيسية اليت جتمع اإلقليميني املتخصصني

وهي عبارة عن " جلنة من أجل آسيا جديدة " دعا إىل عقد 1992يف .  يف أوائل التسعينات EAEGمفاهيم 
عاما بعد إنشائها - هذه اللجنة قدمت  . شخصية بارزة من بلدان اإلقليم 16جمموعة خنبوية تتألف من 

ومنذ  .عن ضة آسيوية) Manifesto(وهو نوع من بيان " حنو آسيا جديدة " بعنوان  شامال اتقرير - )1995(
   لس التعاون األمين يف آسيا الباسيفيكيةسكرتارية ISIS وقت أصبح ذلك ال

CSCAP )Council Security Cooperation in the Asia Pacific.(  

 :اليـابـان

دورا يف التكـامل   -اخلاصية اليت متيز الدولة اليابانية يف الداخل- )Network state( الدولة الشبكة لعبت
كيف أنـه، يف العشريـات األخرية من   Takashi Shiraishiو   Sayaبني كل من لقد . اإلقليمي اآلسيوي

رجال (، أصبحت اجلماعـات اليابانية  يف جنوب شرق آسيـا واملكونة أسـاسـا من األفراد 20القرن 
هذه ) Re-Nipponize" (ة نإعادة يبن" للدولة اليابانية اليت كانت تبحث عن  اامتداد...) دين، موظفون،

لقد )  3(.جلمـاعـات من خالل نشاطـات القنصليـات ومن خالل إنشـاء مجعيـات يابانية حمليةا
كـان هذا مدخال إىل عهد جديد يف التكـامل اإلقليمي يف شرق آسيـا عندما بدأ تـأثري االقتصاد الياباين  

اخلارجي املباشر يف ينتشر تدرجييـا يف شرق آسيـا خاصة الزيـادة الـهائلة يف االستثمار الياباين  
 .الثمانينات

 JCIE (The Japan Center for International Exchange(املركز الياباين للمبادالت الدولية     •

يف الستينـات لترقية املبادالت مع الواليـات املتحدة، لكنه تطور ليقوم بنشاطـات  هذا املركز أنشئ
 ـات اتمع املدين اليت أصبحت تركز بشكل متزايدنشاطـات فكريـة متعددة املستوى ونشاط  :متنوعة
  )4(.اإلقليم اآلسيويعلى 

                                                
1 )  www.isis. org. my 

2 )  Cesar de prado yepes, Is the world ready for a coherent Asean + 3 ?  a multi – level analysis of epistemic 

policy actors ideas, (www.ace.lu.se/images/Syd_och_sydostasienstudier/working_papers/dePradoYepes.pdf), P19 

3 )  Peter Katzenstein, Regionalism in Comparative Perspective, OP. Cit. 

4 )  Cesar de Prado yepes, Is the world ready for a coherent Asean +3 ? , op.cit, P23. 

http://www.ace.lu.se/images/Syd_och_sydostasienstudier/working_papers/dePradoYepes.pdf)
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  JFIR (Japan Forum On International Relations(املنتدى الياباين للعالقات الدولية  •

ما  لقد طور هذا املنتدى، رغم صغره، .Saburo okitaمن طرف الدبلومـاسي السابق  1987تـأسس سنة 
 اليت تتطلب مصادقة أغلبيةPR)    (policy recommendations  " سياسة توصيات"يعرف بـإنتـاج 

  .عضو يف الس السياسي للمنتدى 95من بني  األعضاء
 اليت ركزت بشكل واسع على البلدان الصناعية اجلديدة، فإن التوصيات 1988منذ التوصيات األوىل يف 

  .آسيا األخرى أصبحت تركز على تطوير اإلقليمية يف شرق

11 PR   مستقبل اإلقليمية واليابان: كان بعنوان  1994سنة.  
19 PR  العوملة االقتصادية وخيارات آسيا: كان بعنوان 2000سنة.  
22 PR  بناء نظام لألمن والتعاون يف شرق آسيا: كان بعنوان 2002سنة.  
23 PR  والذي جاء . رق آسيامبادرة اليابان من أجل مجاعة اقتصادية يف ش: كان بعنوان 2003سنة

نقطة مشلت إنشاء مجاعة اقتصادية على املدى القصري وإحتاد مجركي على املدى املتوسط وعملة موحدة  15يف 
 يف كواالملبور أمام مؤمتر شرق  PR 23و  PR 22وقد قام ممثل املنتدى بتقدمي . على املدى الطويل

  )1(.2003آسيا األول 

 : الصني

ال يعين مؤسسات الدولة، لكن هذا الكومنولث مكون أساسا من املؤسسات  وهو:  الكومنولث الصيين
فالشبكة . التجارية العائلية حيث الروابط اإلثنية والعشائر العائلية تكون شبكات أعمال وجتارة إقليمية قوية

  )2(.اإلثنية الصينية هلا استثماراا ونشاطها االقتصادي الكبري يف شرق آسيا
  )3( :يتالصينية على بلدان شرق آسيا حسب اجلدول اآلثنيات تتوزع اإل 

  
  
  
   

                                                
1 )   Ibid. 

2 )   Ibid. 
 .38،  ص )1999فيفري (، 240، العدد املستقبل العريباخللفيات واألبعاد، : طارق عبد اهللا، األزمة اآلسيوية )  3
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عـدد   البلـدان
  الصينييـن

  تـايـوان 
هـونغ 
  كـونغ

  أنـدونيسيـا
  تـايلنـد
  مـاليزيـا

  سنغـافـورة
 الفلبيـن

  مليـون  21
  مليـون  6
  مليـون  8
  مليـون  6
  مليـون  6
  مليـون  3
 مليـون  1

من  %60الصينية الدور االقتصادي األول إىل حد أا تسيطر مثال على ويف كل هذه البلدان تلعب األقلية 
  )1(.اقتصاد ماليزيا

وهنـاك خصائص مميزة للرأمسـال الصيين فهو رأس مـال شبكي مبين من األسفل ليس على أسـاس عقود 
عمال كما أن األ. قـانونية وسلطة رقـابة من طرف الدولة ولكنه قـائم على عالقـات خـاصة من الثقة

ة معروفة بإنشاء شركة أم تتكون من شركات مستقلة مرتبطة على حنو مرن ضمن جمموعة عمل حالصينية الناج
  .متعدد الشركات

وجود نسيج أسري متعاون خارج حدود الدولة الواحدة دعم التبادل االقتصادي والنشاط االستثماري إن  
  .املشترك بني بلدان اإلقليم

  

  :املستوى اإلقليمي

 )ASEAN-ISIS()2(سيان للدراسات اإلستراتيجية والدولية هد األمعا

دف إىل تدعيم التعاون اإلقليمي من خالل ) ...،ISIS ،SIIA(هي مجعية واسعة من املعاهد يف اإلقليم 
 .دراسات وملتقيات مشتركة وتبادل اآلراء بشأن إجراءات دعم السالم واالستقرار والرخاء باملنطقة

  

                                                
    .املـرجـع  السـابق)    1

 
 www. aseanisis. org:   إزيس على األنترنيت-موقع أسيان)  2
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 مركز الدراسات االستراتيجية والدولية بعد دعوة 1984إزيس سنة -سياناأللقد مت إنشاء 

 CSIS )Center for Strategic and International Studies (سيان لعدد من املؤسسات من منطقة األ
أوراق عملها   هذه الشبكة من املؤسسات  انتباه احلكومات من خالل لفتت .)أندونيسيا(لاللتقاء يف بايل 

 SOMواليت أدت إىل تطوير عالقات قوية مع  policy paper)( وجهة حنو رسم السياساتاملت

 )Senior Official Meeting( أي كبار املسؤولني.  

إزيس بسلسلة لقاءات أصبحت مصدرا كبريا لتبادل اآلراء بني اخلرباء وموظفي -سيانقامت جمموعة األ
تديرة حول آسيا الباسيفيكية اليت تركز على بناء الثقة الطاولة املس: احلكومات يف جنوب شرق آسيا منها

وختفيف حدة الرتاعات اليت كانت تعقد سنويا يف جوان مباليزيا منذ منتصف الثمانينات وقد أصبحت اآلن 
  .1994إزيس منذ - منتدى لألسيان
  بان، كوريا اجلنوبية إزيس ملتقيات ثنائية منتظمة مع نظرائها من املؤسسات يف الصني، اليا- سيانكما تنظم األ

  .مشاورات مع نواب هذه املعاهد )SOM(سيان كما يعقد كبار املسؤولني باأل. و تايوان
حلكومات على االنضمام إىل معاهدة الصداقة احتريضها / ها ثإزيس األول هو ح-سيانلقد كان جناح األ

قة خالية من األسلحة النووية جنوب شرق آسيا منط جعلبعد ذلك كان تعزيزها لعملية . 1990والتعاون يف 
)SANWFZ (على التعاون االقتصادي فقد أقنعت  اكما كان هلا تأثري. 1995سيان اخلامسة سنة يف قمة األ
  .2003اليت أصبحت حقيقة يف أفتا و اقترحت إنشاء   EAEC   دعمت سيان باالنضمام إىل األبيك واأل

إزيس فهي التوصية اليت أدت إىل إنشاء املنتدى اإلقليمي -سيانألأما النتيجة األكثر أمهية اليت أدى إليها عمل ا
  )1(.لألسيان حيث أكدت التوصية على ضرورة بناء نظام أمين متعدد األطراف

  : EAVG (East Asian Vision Group(شرق آسيوي استشراف فريق 

 Kim Dae-Jung)(يونغ -كيم داو وعلى ضوء إقتراح من الرئيس الكوري 1998ـانـوي 
سيان، الصني، مفكر بارز من األ 26على إنشاء فريق رؤية شرق آسيوي يتألف من  3+ وافق قادة اآلسيان 

، و أوكل هلذا الفريق مهمة وضع خطوات عملية من أجل إقامة )2()من كل بلد 2(اليابان وكوريا اجلنوبية 
وقد قدم هذا . غريه من املستوياتتعاون متني يف شرق آسيا على املستوى السياسي، االقتصادي، الثقايف و

  )3(.2001بربوناي دار السالم  3+ سيان الفريق تقريره النهائي إىل قمة األ

                                                
1 )  Cesar de Prado Yepes, is the world ready for a coherent Asean + 3 ?,op.cit 

2 )  David capie, OP. Cit, P 156. 
 ,Towards an East Asian community : Region .of peace" منطقة سالم، ازدهار وتقدم : حنو مجاعة شرق آسيوية:  " التقرير جاء بعنوان)  3

Prosperity and progress   نص التقرير موجود كامال يف  :www.aseansec.org/4918.htm 
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بني دول شرق " التجارب التارخيية العديدة واملعايري والقيم الثقافية املشتركة " إىل  EAVGيف تقريره هذا أشار 
ضرورة بناء " كما أكـد على ". من العـالـم منطقة متميزة وهـامة " آسيـا وأكد على أن شرق آسيـا 

وأشار التقرير إىل أن ". مجاعة شرق آسيوية تواجه حتديات املستقبل، وتطور التفاهم املشترك والثقة املتبادلة 
سسة أشرق آسيا حباجة إىل م" وأن ". دافع قوي لتدعيم التعاون اإلقليمي" كانت مبثابة  98- 97األزمة املالية 
  ".املشكالت املماثلة اليت ميكن أن تواجهها  تعاوا حلل

  : عدة توصيات عملية منها EAVGوقد قدم 
وحترير التجارة  EAFTA (East Asian free Trade Area(تأسيس منطقة شرق آسيا للتجارة احلرة  -1

  ).األبيك(بوجور حسب إعالن
  .كل شرق آسيا لتشمل )AIA(سيان لالستثمار اإلطار حول منطقة األ-توسيع االتفاق -2
تطوير اهلوية و الوعي اإلقليميني وتطوير التعاون يف املشاريع املتعلقة باحملافظة على الفنون والثقافة  -3

  .الشرق آسيوية و ترقيتها
 EAS (East Asian Summit(إىل مؤمتر قمة لشرق آسيا  3+ ترقية لقاءات القمة السنوية لألسيان  -4

ون من ممثلني حكوميني و غري حكوميني من اإلقليم و من خمتلف القطاعات إنشاء منتدى شرق آسيا يتك -5
  .املبادالت االجتماعية وبالتايل التعاون اإلقليمي لتوسيع قاعدة  دف العمل كميكانيزم مؤسسايت

بناء مجاعة شرق  على خلق رؤية تلهم شعوب وحكومات شرق آسيا بضرورة العمل باجتاه EAVGلقد عمل 
ضع تصوره لإلقليم الذي يتحرك حنو مجاعة إقليمية أين تستعمل اجلهود املشتركة من أجل حتقيق و و. آسيوية

على اال االقتصادي الذي يتضمن التجارة واالستثمار باعتباره  EAVGوقد ركز  .السالم واالزدهار والتقدم
حقق مع بناء تإلقليمية اليت ستكما وضع هذا الفريق تصوره للمصاحل ا.احلافز األساسي يف عملية بناء اجلماعة

  :مجاعة شرق آسيوية
  .منع الرتاعات وترقية السلم بني بلدان شرق آسيا-1

  .مجاعة البيئة: تطوير األمن اإلنساين-2
ماعة شرق جبتعزيز التعاون يف جمـال التعليم وتنمية املوارد البشريـة وتدعيم هوية خـاصة -3

   .آسيا

  : EASG (East Asia Study Group(فريق دراسة شرق آسيا 
  EAVG، يتألف من موظفني حكوميني وقد كلف بتقييم توصيات 2001يف مارس  انشاءهمت  هذا الفريق، الذي   

   .)EAS(مؤمتر قمة شرق آسيا  نتائج وكذا تقييم ،2001اليت قدمها يف تقريره 
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ية شرق آسيوية للسلم واالزدهار أا توصيات مفيدة ونافعة لتحقيق رؤ  EAVGقال عن توصيات  )EASG)1تقرير 
هذه مل تقتصر  .حتقيق تطور حقيقي يف بناء إقليم شرق آسيا من كنمت اليت "إجراء ملموس"  26وقام بتقدمي . والتقدم

اإلجراءات على اال االقتصادي و لكنها تعدته لتشمل أيضا ااالت السياسية واألمنية، البيئية، الطاقة، الثقافة، التعليم 
  .ذا اال االجتماعي واملؤسسايتوك

 9(وأخرى قصرية املدى ) إجراء 17(إلـى إجـراءات طويلـة املـدى  26هـذه اإلجراءات  EASG قسم
  ).إجراءات

  : من اإلجراءات الطويلة املدى
  .تشكيل جملس األعمال لشرق آسيا-1
  .تأسيس شبكة معلومات لالستثمار يف شرق آسيا-2

  .ة بشرق آسيا يف اإلقليمتطوير الدراسات اخلاص-3
  .العمل املشترك مع املؤسسات الثقافية والتعليمية لترقية حس قوي باهلوية والوعي الشرق آسيوي-4

  :القصرية املدىومن اإلجراءات      
  .تشكيل منطقة جتارة حرة لشرق آسيا-1
  .إنشاء منطقة االستثمار لشرق آسيا-2
  .إلقليميالتأسيس لتسهيالت مالية على املستوى ا-3
  .إىل مؤمتر قمة شرق آسيوي 3+ العمل على تطوير قمة اآلسيان -4

  .السابقة EAVGوهي نفس توصيات 

وأن  ،بني هذا الفريق أن التعاون الشرق آسيوي مفيد و مرغوب EASGمن خالل اإلجراءات العملية اليت حددها 
هو اإلطار الوحيد اجلدير بالثقة و الواقعي  3 +هكذا تكامل يف شرق آسيا سيتطور عرب الوقت، وأن إطار اآلسيان 

  .لتطوير شكل وحمتوى التعاون اإلقليمي يف شرق آسيا
  .حبرارة ذه النتائج 2002لقد رحب القادة اتمعون بكمبوديا يف نوفمرب 

  
  

  

                                                
 www..aseansec.org./4918.htm:  موجود كامال يف نص التقرير  .2002بكمبوديا يف نوفمرب  3+ قدم هذا التقرير إىل قمة األسيان )  1

http://www..aseansec.org./4918.htm
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  .األفكـار و الصـور:  املطلب الثاين
والصور اليت يروج هلا الفاعلون  اإلقليم يف نظر البنائيني فضاء اجتماعي يتشكل بواسطة األفكار

مقدمة هؤالء الفاعلني صناع السياسة الذين لديهم التأثري األكرب من حيث نشر األفكار ورسم  ويف ،اإلقليميون
 اواقع/ فاألفكار هي مبثابة املادة اخلام اليت يستعملها الفاعلون إلعطاء حقيقة . الصور ملا سيكون عليه اإلقليم

  .ل اللغةلإلقليم عن طريق فع

اعة شرق آسيوية وللتضامن اآلسيوي إىل ظهور املدرسة اآلسيوية ألجل إقامة مجاألوىل الدعوات ع إرجاميكن 
اليت كانت حركة ميثلها املفكرون اليابانيون الذين ) Toyoshi(مع مدرسة الشرق  19القرن  ايةيف بـاليابان 

كانوا رافضني للبريالية الغربية املستوردة يف عصر  كـانوا يعـارضون فكرة إبعاد اليـابـان عن الصني كما
صان  كما كـان كذلـك الـزعيم الثوري الصيين. وضد الفهم والتفسري التـارخيي الغريب للشرق امليجي
  . )1("العائلة اآلسيوية " من أكرب املدافعني عن    (Sun Yet-Sen) صن- يات

بسلسلة إنقطاعات وتصدعات بسبب احلروب،  مر النقاش حول اجلماعة الشرق آسيوية 20يف القرن 
يف فترة مـا بعد احلرب العاملية الثانية مت صياغة لكن  .االستعمار مث التحرر من االستعمار وعملية بناء الدولة

العالقة بني  أنفعلى عكس ما يبدو من ).Pan-Asianism(بعض األفكار اإلقليمية ضمن إطار القومية اآلسيوية
، هو )اندونيسيا(ن مثل سوكارنو ي البارزينيالقوميني اآلسيوي فإن ،عالقة متنـاقضة هيية القومية واإلقليم

كانوا  تسي تونغماو كوان يو، ، يل)بورما( Aung Sanو أونغ سان ) فتنام( Ho Chin Minh)(شيء مني 
ىل اإلقليمية لقهر فالقوميون اآلسيويون حتولوا إ" ينظرون إىل اإلقليمية كوسيلة هامة للتحرر من االستعمار 

القوى املسببة للشقاق بني الدول اجلديدة و توحيد جهود العمل من أجل خلق تأثري يف عامل األعمال أكرب 
كما ظهرت يف هذه الفترة كذلك أفكار . )2("بكثري من ذاك التأثري الذي تأمل أي دولة بتحقيقه على إنفراد 

 األوز بنظرية بعمق تأثر الذي okita safuro اوكيتا سافورو إقليمية تعاونية كتلك اخلاصة بالسياسي الياباين
 الوسائل ورفض واملساعدات   الدبلوماسية على بالتركيز" املوسع األمن "مفهوم  تطوير إىل به أدى مما الطائر

 وعلى. االقتصادي للتخطيط األحباث لقسم رئيسا 1955 سنةاوكيتا  أصبح لقد الدولة، دارةإل العسكرية
 اقتصاديات يف التنمية عملية اليابان ومساعدة اليابانية الصادرات لتوسيع خطته كانت وسأكامات ريةنظ خطى
 إمكانيات رفع ألن ،السياسية والتشنجات األخطار عن االنتباه وشغل العداء حاالت تبديد أجل من آسيا شرق
 آسيوي إقليمي مفهوم علىاوكيتا  ريةنظ قامت لقد. املنطقة يف االستقرار زيادة إىل سيؤدي اإلقليمية التنمية
  )3(.واملساعدات االستثمارات ويف التجاري التدفق يف احلكومات اخنراط يعين والذي

                                                
1 ) Nuria Okfen, op.cit. 

2 )  Amitav Acharya, Regional institutions and Security Order in Asia, OP. Cit 
3 )Peter Katzenstein, Regionalism and Asia, OP. Cit 

تنظيم ألول تصور وضعكيوشي كوجيما  إىل نسب فقد اليابان وهو البلد نفس من آتية"  باسيفيكية" أخرى أفكار هناك كانت آسيوية الشرق األفكار هذه مقابل يف  
الباسيفيكية احلرة التجارة منطقة مفهوم بإدخال كذلك قام الباسيفيكية كما والتنمية التجارة منظمة أمساه املنطقة يف إقليمي    
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  : )1(أصبححيث  اآلسيوي احلديث اخلطابو قد تطور 
يعرف شرق  ،، ألسباب ثقافيةكان يشمل جنوب شرق آسيا على خالف التعريف الياباين القدمي الذي-1

ولكن ونظرا ألسباب إستراتيجية واقتصادية مت ضم جنوب شرق آسيا يف  ،ال شرق آسيا فقطآسيا بدول مش
  .The Greater East Asian Cooprosperity sphere  جمال الرفاه الكبري لشرق آسيا:املفهوم اخلاص الذي أنشأته اليابان

ا ومنذ ذاك الوقت أصبح العالقات التجارية بني اليابان وجنوب شرق آسي -يف السبعينات-كما تعززت 
  .جنوب شرق آسيا جزءا أساسيا من شرق آسيا

زيادة الوعي اآلسيوي اإلقليمي وذلك بدعوة الطلبة اآلسيويني إىل العمل على تشجيع  اليابانفبدأت  
اجلامعات اليابانية وتأسيس رابطة اإلحتاد اآلسيوي ومجعيات أخرى تدعم تقارب العالقات بني اليابان 

  .هناك رحالت دراسية لطلبة الدراسات العليا من جنوب شرق آسيا حنو اليابانف.نطقةوشعوب امل

االقتصادية الناجحة خاصة  تنميةالنقاش حول مجاعة شرق آسيوية مل يعد حكرا على اليابان، فال -2
بني  أدت إىل ثقة جديدة بالذات) عدا اليابان(نسب النمو العاملية احملققة يف أجزاء أخرى من شرق آسيا 

يف " القيم اآلسيوية " النخب الفكرية والسياسية يف هذه املناطق واليت شاركت فيما بعد يف النقاش حول 
يف " طريق آسيوي" سيوية خاصة فكرة التسعينات وسامهت بشكل واضح يف تطوير األفكار اإلقليمية اآل

اعل اإلقليمية يف هذا النقاش حول فمشاركة الفو .التنمية االقتصادية، احلياة االجتماعية و الدبلوماسية
مما ساهم يف بناء  شرعية إقليمية هلذه األفكار وأعطىالقيم اآلسيوية ساهم يف بناء اجلماعة الشرق آسيوية 

حديث السريع املزدهر الذي حصل يف اإلقليم والفخر الذي شعرت تهوية إقليمية اليت تعززت بسبب ال
  .ثبه شعوب املنطقة بسبب جناح هذا التحدي

من الصيغ االجتماعية اليت استخدمت بشكل واسع من طرف السياسيني و األكادمييني الشرق آسيويني و
قيم و على وجود  ،للتأكيد على متيز شرق آسيا كإقليم خبصائص خمتلفة عن األقاليم األخرى يف العامل

 و بالتايل خلق اإلدراك  )2(مشتركة بني كل الشرق آسيويني رغم االختالفات الثقافية بني بلدان املنطقة

 
 
 

                                                                                                                                                   
.(PAFTA) لقد كانت. ( PAFTA) 

كما دعا رئيس الوزراء الياباين . هافلم يتم تبني.مفتوحة حيث مشلت كل من اليابان، الواليات املتحدة وكندا، أستراليا و نيوزلندا لكنها مل تشمل اقتصاديات جنوب شرق آسيا 
.إىل التجمع الباسيفيكي" ماسايوشي أوهريا "  1971سنة   

1 )   Nuria Okfen,  OP. Cit. 
". الفضاء الثقايف الصيين " وهذا ألا تنتمي إىل نفس " الشعور بالقرابة " ، هونغ كونغ تشترك يف ييباتبـأن سنغـافورة، "  Toba" لقد سجل أحد الكتاب اليابانيني )  2

أما ماليزيا واندونيسيا فإىل الفضاء الثقايف اإلسالمي  الرافاداين،، كمبوديا، تايلند، بورما تنتمي إىل الفضاء الثقايف الوس. أما اآلسيويون اجلنوب شرقيون فهم خمتلفون
  .والفلبني فهي ثقافيا شبيهة بدول أمريكا الالتينية
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وإمنا تتكون من خالل ، الذاتاين بوجود هوية إقليمية مشتركة الن اهلوية ليست شيئا ثابتا يتم البحث عنه
 .القيم اآلسيوية :هذه الصيغة االجتماعية هي،  تفاعالت و جتارب تارخيية متواصلة

 العمليات الثقافة، سياق ضمن فقط معىن هلا واملعايري املؤسسات كون القيم أمهية تأيت:)1(القيم اآلسيوية
  .منها اشتقت اليت والقيم التنمية مستوى ،االجتماعية

 القيم فنظام). الغرب( اآلخر مع زالتماي إدراك طريق عن الذات يف بناء اآلسيوية القيم هذه استخدمت لقد
 التسعينات يف جرى الذي لنقاشفا .)2(غرب- شرق :ثنائية سياق ضمن مناقشته وتتم يقدم ما غالبا اآلسيوية

 )3(الكونفوشية القيم أن" فيرب "مقولة  ضوء يف آسيا شرق يف االقتصادي النمو يف القيم هذه دور حول كان
 لتطور الالزمة توفر األرضية ال) الكونفوشي التقليد سياق ضمن إليه النظر مت اآلسيوية القيم هذه من عدد(

.ةيالربوتستانت القيم مثل الرأمسالية  
 مجاعة إنشاء على حتفز، حسب املدافعني عن القيم اآلسيوية، وعلى خالف القيم الغربية، اآلسيوية فالقيم
.األفراد حقوق من أمهية أكثر هو اجلماعة استقرار أن وتعترب منظمة  

 ومصاحل مصاحله بني جتعل هذا األخري حياول دائما املوازنة فإا ،الفرد حساب على للجماعة متجيدها فبسبب 
 واستقراره ومتاسكه اتمع خري لصاحل يعملون جيعلهم مما وعيا أكثر الناس يصبح هذا نتيجةو. واتمع العائلة
حيبذون  -عادة- ينييوآس الشرق جند لذا ،منفصال ليس فهو ،عائلته سياق ضمن الفرد أا حتدد وجود كما

". اآلسيوية العائلة"  تعبري استعمال  
 بلدان بني التعاون بضرورة اإلقليمي احلس أو الوعي من نوع خلق يف اآلسيوية القيم سامهت املنطلق هذا ومن
 استعمال آسيويون الشرق حيبذ لذا. منفصال ليس فهو عائلته سياق ضمن الفرد حتدد وجود كما. آسيا شرق
". اآلسيوية العائلة"  تعبري  

                                                
 –التفاين  –االنضباط الذايت ) تماعي على ما يسمى احلريات املدنية والفرديةأي أولوية االستقرار االج(تقدمي مصاحل اجلماعة على الفرد : تتمثل القيم اآلسيوية بشكل عام يف)  1

و قد أصبح مفهوم القيم اآلسيوية رائجا يف . احترام السلطة و التراتبية، احترام التعليم والواجب العام –عمل الفريق  –العمل الشاق  –التقشف  –احترام الروابط العائلية 
رغم . االعتقاد بوجود جمموعة متميزة من املؤسسات و اإليديولوجيات السياسية يف البلدان اآلسيوية واليت تعكس ثقافة و تاريخ اإلقليم و هو يقوم على ،التسعينيات

 1998اندونيسيا  من املعارضني هلا فقد علق على استقالة سوهارتو يف يونغ -الكوري السابق كيم داوفالرئيس  ،باإلمجاع يف شرق آسيا .رواجها ال حتظى هذه القيم
الرئيس التايواين السابق يل  من املعارضني كذلك و.بالدميقراطية يف سبيل النمو االقتصادي بأا نتيجة مأسوية للسياسة اليت تدافع عن ما يسمى القيم اآلسيوية اليت تضحي

  Lee Teng-Huiتانغ هي 

.(2  
نظرا للهيمنة الغربية ، أن اروبا مل تستطع بعد أن تتقبل آسيا كطرف معادل و مواز هلا" طومي كوه" أوضح"ةألوروبيالفروقات بني القيم اآلسيوية و القيم ا"يف مقالة له بعنوان

ميكن أن تشكل  قبول القيم اآلسيوية الن هذه األخرية علذلك فان الغرب ال يستطي.  على آسيا اليت دامت قرابة املائيت عام مما جعل اغلب الغربيني ينظرون باستعالء إىل اآلسيويني
.احملققألنه من بني كل األقاليم يف العامل فان شرق اسيا هو االقليم الوحيد الذي له إمكانية حتقيق التكافؤ مع الغرب بفضل النمو االقتصادي . حتديا للهيمنة الفكرية الغربية   

(3  

لقد شكلت الكونفوشية  .يف شرق آسياالتراث اإلقليمي الذي مت بناؤه نفوشية هي فالكو .الكونفوشي التقليد سياق ضمن إليه النظر مت اآلسيوية من القيم اعددإن 
فيما بعد مع البوذية والطاوية ومذاهب  تامتزجأساسا من الصني رغم أا القيم هذه وقد جاءت . سلوكيات الناسبمرجعا واسعا موعة من القيم واملبادئ اخلاصة 

  .أخرى
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 القيم إطار ضمن التعاون فلسفة يرتطو على ،بالتايل، اآلسيوية والنخب الزعامات عملت لقد
 أما عنهما املعروف) سنغافورة( يو كوان يل و) ماليزيا( حممد مهاتري :جند الزعامات هذه أهم ومن اآلسيوية

.املواجهة سياسات أصحاب من  
)1(:حممد مهـاتـيـر  

 الترويج على اآلسيوية وحالر هذه نع دفاعه يف اعتمد.اآلسيوي الوعي و اآلسيوية اهلوية عن املدافعني أبرز من
 الوحيدة الثقـافة أا بدعوى الغربية الثقافة مليةاع فكرة رافضا التقدم، يف اآلسيوي والطريق اآلسيوية للثقافة

 دفق، السلطوية و والفساد االضطهاد بقيم اآلسيوية الثقافة ارتباط مقابل واحلرية املدنية قيم على تـؤكد اليت
 القيم أما عاملية،...  عامة قيم اآلسيوية القيم "أن  األوروبية احلكومات رؤساء أمام 1996 سنة صرح

 االنبعاث مع بالتوازي اآلسيوية القيم انبعاث عن عادة يتحدث فمهاتري .)2 (" أوروبية قيم فهي األوروبية
.الغربية اتمعات يف واالقتصادي االجتماعي التدهور عن حديثة مقابل يف االقتصادي  

 يف وطـالب. الفريدة التـارخيية بـالعظمة تتميز ثقـافية منطقة خلق على آسيـا قدرة على أكد وقـد
 لشرق االقتصادي املؤمتر بإنشاء اآلسيوية القيم نظام على واحملافظة اآلسيوي الوعي تنمية إىل دعوته سيـاق

 شرق على األمريكية نةللهيم مشروعا باعتباره إليه ينظر الذي األبيك مشروع مواجهة يف 1990 سنة آسيا
 علينا جيب بأنه تقول اليت الفكرة من استلهمت آسيا لشرق االقتصادي املؤمتر منظمة فإن ملهاتري طبقاف.  آسيا
 قبل ومن آسيويني الشرق أجل من آسيا شرق يف سيصنع آسيا شرق تاريخ بأن نضمن أن"  أنفسنا إلزام
 املؤسسية اإلقليمية مفاهيم إىل استند إقليمي سيا كمشروعآ لشرق االقتصادي املؤمترإن )3("آسيويني الشرق

  استبعد مهاتري أستراليا .األبيك مشروع إليها استند اليت املؤسسية غري املرنة اإلقليمية مفاهيم مقابل التقليدية
 على ةاألوروبي قيمها فرض حتاول"أا أستراليا عن قائالنيوزلندا من فكرة املؤمتر االقتصادي لشرق آسيا  و

، األورويب – اآلسيوي اللقاء إىل أستراليا انضمام مهاتري عارضكما ). الدفاع عن إقليمية ثقافية يف آسيا( "آسيا
 وليس األورويب اجلانب إىل تنضم أن فعليهاهذا اللقاء  إىل االنضمام تريد أستراليا كانت ما إذا إذ صرح بأنه

 اإلقليمية اللقاءات يف أستراليا فقبول اآلسيويني جرياا و رالياأست بني الثقايف االختالف إىل مشريا ،اآلسيوي

                                                
 (1  

اليت قامت على ) Look East Policy(وصاحب سياسة النظر إىل الشرق . معروف عنه انه أب التحديث يف ماليزيا  .2003.-1981 هو وزير ماليزيا األول من
وأمام ففسح اال أمام القطاع اخلاص . الياباين   عن منوذج تنموي شرقي كنموذج مرشد للتجربة التنموية املاليزية حيث ركز على النموذجني الكوري و ضرورة البحث

  .االستثمار األجنيب مما أدى إىل تعميق التعاون االقتصادي اإلقليمي يف إطار اآلسيان
  :  له عدة مؤلفات تعرب عناوينها عن اهتمامه اآلسيوي

  ).1995( 21اإلطار الباسيفيكي يف القرن  -
  ).1999(عهد جديد آلسيا  -

 ).2002(تأمالت حول آسيا  -

 
.180صامويل هانتغنت، مرجع سابق، ص )  2  

3 ) Anthony Milner and Deborah, the idea of Asia, OP. Cit. 
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 اآلسيويني أن مؤكدا   .)1(األورويب اإلحتاد يف العرب بقبول شبيه -من وجهة نظر مهاتري -هو آسيا لشرق
.املدنية للحريات حاجتهم من أكثر االقتصادي النمو وإىل االستقرار إىل حباجة  

  املتحدة الواليات معارضة بسبب فشلت قد فكرة أا األوىل للوهلة وتبد مهاتري فكرة أن ورغم 
 الذي مهاتري ألفكار حقيقي جتسيد هي 3+  اآلسيان فإن ،األخرى اآلسيوية الدول من عدد و

 االقتصادي املؤمتر فعال هي 3+  اآلسيان"  أن 2003 يف األول آسيا شرق مؤمتر أثناء كواالملبورب صرح
". آسيا لشرق  

. آسيا شرق )2(" ينةألس "السياسي  الوعي منو تعكس مهاتري ا أتى اليت آسيا لشرق االقتصادي املؤمتر فكرةإن 
 هذا ." الباسيفيكية آسيا"  مفهوم مجاعة وهو الثقافية لإلقليمية منافس آخر مفهومعلى  اكما تعترب فكرته جواب

. األبيك إلنشاء كنتيجة شهرته أخذ الذي املفهوم  
 عنها قال اليت 98-97 أزمة أثناء للتنمية اآلسيوي للنموذج االنتقادات فيه كثرت وقت يف مهاتري، دأعا لقد
 فرض إىل أدت اليت 1998 سبتمرب بإجراءات قام حني ثقة اآلسيويني بأنفسهم، "امرة غربيةمؤ"  نتاج أا

 املاليزية العملة صرف سعر بيتوتث املضاربة روح تسودها اليت األجل قصرية األموال رؤوس خروج على القيود
 وقد املايل اإلنقاذ عملية يف الدويل النقد صندوق لربامج رضوخال عدمإضافة إىل  .الفائدة أسعار وختفيض
.األزمة جتاوز من ماليزيا بذلك متكنت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                
1)Stephanie Lawson, ASEM and the Politics of Regional identity, http:/ www.anu.edu.au/NEC/Lawson.pdf, P7 

.  و القيم اآلسيوية املثلللمصلحة اإلقليمية يف  املوثوقلوصف التطور  "يوشي فوناباشي"املفكر الياباين  من طرف" أسينة آسيا"استعمل تعبري      (2  

http://www.anu.edu.au/NEC/Lawson.pdf
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فاحلديث املستمر عن . لغةنشر األفكار املتعلقة بضرورة بناء مجاعة شرق آسيوية يأيت من خالل أثر فعل الإن 
لذا فان نشر هذه األفكار مل يعد . ضرورة التعاون و البناء املشترك يؤدي فعال إىل االعتقاد بضرورة هذا التعاون

.مقتصرا على رجلي آسيا املؤثرين  
السوق املشتركة لشرق آسيا، " عن احللم بـ  يتحدث )1("جوزيف إسترادا " الرئيس الفلبيين فها هو 
رغم أن الفلبني كانت تعترب من  )2("رق آسيوية موحدة وجمموعة شرق آسيوية واحدة عملة ش

  .املعارضني الجتاه مهاتري حممد

" ما أمساه " تدعيم وتعميق" من أجل " تعاون شرق آسيوي متني"  هأعلن عن تفضيل :الوزير األول الصيين
  )3("آلية احلوار الفعال واملؤثر 

النهوض بشرق آسيا إىل مجاعة تعاون : " وسائلواجة إىل إجياد طرق حتدث عن احل: الرئيس الكوري
  )4("نظام تعاوين اقتصادي شرق آسيوي " وتطوير " واحدة 

إال ) عملة شرق آسيوية موحدة(مثل هكذا أفكار مغامرة، وإن كانت حىت اآلن تبدو غري ممكنة التحقيق 
ني ولكن أيضا من طرف القادة واملوظفني أا بدأت تؤخذ جبدية أكرب ليس فقط من طرف األكادميي

إن فكرة آسيـا مل تنتشر فقط على املستوى احلكومي يف املنطقة، فبعيدا   .الساميني يف إقليم شرق آسيا
عن املنطقة ) فعل اللغة(عن لقاءات رؤساء الوزراء و وزراء اخلارجية بدا أن هناك قدرا متزايدا من احلديث 

  :)5(اآلسيوية فمثال
  .آلسيا" السيكولوجية األساسية " أعمال من هونغ كونغ حتدث عن رئيس -
  .حديث حول طرق ومناهج التعليم اآلسيوي-
  .ظهور سينما رابطة آسيا-

من احلالة ... أعتقد أننا حنن اآلسيويون نشترك يف بعض األحاسيس" خمرج صيين أعلن -
  ".النفسية 

  
  
  

                                                
 ".إعادة أسينة الفلبني " وليس باإلجنليزية  Tagalogجوزيف إسترادا هو أول رئيس فلبيين يلقي خطابه االفتتاحي الرئاسي بلغة )  1

2 )  Anthony Milner, OP. Cit. 

3 )   Ibid. 

4 )   Ibid. 

5 )   Ibid. 
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.ةـمــاتــخ   
 

:كان هلذا البحث من نتائج فقد تكون رمبا إذا  
  :على املستوى النظري -أ
 

  األصحاليت تسلط عليها منظورها باعتبارها اجلزئية " اجلزئية"أن كل مقاربة ترسم ميكانزماا وفق -1
اللبرياليني  فاملؤسسات مثال حسب ،الصورة أجزاءعلى كامل  يضيءفليس هناك منظور  ،تأثريا األكثرو 

 . روبية و ليس على الناتويف معظم دراسام على اجلماعة األ يركزون ألمتسبب يف التحول حنو السلم 
املؤسسات ال تغري سلوك الدول بل هي انعكاس ملصاحل الدول  أنيف حني يرى الواقعيون اجلدد   

 بإمكانيةو ال ميكن االدعاء  .اتويكون على التحالفات كالن ان تركيزهم غالبا مو منطق توازن القوى أل
إطارها الذي تعمل ن لكل نظرية افتراضاا و فرضياا و ، ألجتاوز هذا اخللل مبا يسمى التكامل املنهجي

ال تكون فال ميكن  أو هكذاتكون  أن إماالفرضيات ال تقبل التجزئة فهي  أوو هذه االفتراضات  ،منهض
ألجل املصاحل النسبية الدول تسعى  أنمنظم يف نفس الوقت أو  النظام الدويل هو فوضى و هو أنالقول 

فال ميكن مجع متناقضات حتت عنوان . ذاته الوقت اتاين يفالذ لإلدراكه املصاحل ختضع ن هذوأ و املطلقة
تعبري عن جزء من التحول و ليس كل التحول و مجع  هو فكل ميكانزم. براق يسمى التكامل املنهجي

.تشكيال لصورة مشوهة أوالصورة الكاملة فقد يكون تشويها للصورة  إعطاءين امليكانزمات ال يع  
 

ماذا أضاف ملعرفتنا السابقة؟: لنا أن نتسائل بعد قراءة كل تفسري نظري-2  
و يركز املؤسساتيون  ،األقاليمو القوة يف بروز  األمنيركز الواقعيون اجلدد على املصاحل الوطنية و 

منافع مشتركة على  إجنازنظومات الدولية يف تسيري عالقات االعتماد املتبادل و النيولبريال على دور امل
املصاحل  إنتاجالبنائيون فريكزون حول كيف تؤثر املمارسات الذاتانية بني الفاعلني يف  أما ،إقليمي أساس  

ي نظرية الواقعية اجلديدة ه أنو من الواضح . و اهلويات ضمن عملية التفاعل االجتماعي األفكارو 
ال حتول يف ظل النظام الدويل  أنصراحة  أعلنوهاو الواقعيون  األبديستاتيكية فعاملها هو عامل الصراع 

انتهى هذا  إذا إالال حتول يف هذا الكون  أنم يقولون و كأ ،بتحول النظام الدويل ذاته إالالفوضوي 
فدفاع الواقعية عن ثبات بنية .وتحياة وم أوو ار ال يوجد ا ليل  أخرى أكواناءت الكون و ج

أن النظريات يف حني  .عن وجودها و ضرورا هي األوىلالنظام الدويل يبدو وكأنه دفاع بالدرجة 
هي نظريات تغريية ألا تعتقد بإمكانية التغري  )و البنائية و التكاملية املؤسساتية اللبرياليةخاصة (  األخرى

.يف ماهية هذا التغري و كيفية حدوثه ار و التعاون مع اختالفيهمحنو عامل يتميز بالسلم و االستقرا  
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التحول الذي قد يكون  أونظرية يف التطور املعريف و ليس نظرية يف التغري  متقد أنحتاول  مثال فالبنائية
ما هو تقهقر ليس  أوما هو سليب  إنالوراء غري ممكن و  إىلو كأن البنائية تفترض أن الرجوع  ،سلبيا
تدمري هلذا  أوالبناء و ليس هناك هدم  إالن العامل ال يعرف فهي تتحدث عن البناء و كأ. أو حتوالا تغري
  .البناء

 
مل اخلارجي اليس املكانزم الدويل هو فقط الذي يركز على العوامل اخلارجية فحىت البنائية ال مل الع-3

التكامل الوظيفي قد يتدعم نتيجة  إنكما  ،لعامل خارجي تأثريهو  اآلخرفادراك اهلوية من خالل 
ن حتديد الفاصل أو نقطة التمايز بني ما هو إقليمي و هكذا يبدو إ .االحساس بوجود ديد خارجي  

و قد زاد األمر حدة يف ظل العوملة  .و وطين و عاملي أو دويل هو مشكلة املشكالت يف العالقات الدولية
د الوطنية أو اإلقليمية هي دراسة لعامل افتراضي أكثر منه عامل مما جيعلنا نعي أن أي دراسة يف إطار احلدو

.واقعي  
  

حظ قابل صبح بعد ذلك كل ما ياللبناء النظري ختلق نتائج معينة لياالفتراضات اليت تصنع ا إن -4
قراءة الواقع تتم ضمن قالب مصنوع مسبقا حىت بالنسبة  أي إن ،ضمن منطق النتائج السابقة للتفسري 
كان هلا  إذا– األشياءفعندما يتم تفسري منطق .و عقالنية واقعية إانفسها  عنول ت اليت تقللنظريا
 أمهذا ما حيصل فعال  إنفال نكاد نعرف هل ..قوى العوملة  أواهلوية  أوحسب توازن القوى  -منطق
طوط املقاربة حيلل الظواهر حسب خهلذه  أسريا فإنه صاروفق مقاربة ما ن الذهن رسم خريطة أل

.خريطتها االفتراضية  
 

: على املستوى التطبيقي -ب  
ما مع نظرية يف العالقات  إلقليمتدمج املعرفة التارخيية و الوصفية  أنكيف ميكن  ا بني الفصل األخريرمب

:الدولية  
حيث  آسيا،السلمي التارخيي الذي تتحدث عنه البنائية غائبة يف حالة شرق  املاضيصورة  إن-1

رخيية مليئة بذاكرات احلروب و االستعمار و ال توضح البنائية كيف مت جتاوز هذه الصورة العالقات التا
  .توافق يف اهلويات إىلرغم ذلك  أدتو هل كانت هناك حركة تارخيية  .اآلسيويالسلبية يف بناء طريق 

 
اء يرى فريق مؤثر من زعماء حكومة خرب اآلسيانه يوجد يف قلب مسار أوضح املقترب البنائي إن -2

بعد من جتنب الرتاع الذي يعترب بصفة عامة اإلقليمي أبعد من االقتصاد و حىت أيف البناء  امشترك اأساس
اللقاءات و املنشورات  إن أبرز دور اجلماعات املعرفية و أظهر فامليكانزم البنائي .سيانآلل أولكهدف   



 233

 أو خطاب إىل من كالم اإلقليمتايل حتول و بال إقليميبناء وعي  إىليؤدي  اآلراءو تبادل  األحاديثو 
.عامل الوجود املادي  

 
املشتركة بربوز شرق آسيا  اهلوية شجعت1998 -1997أزمةن إن يبني كيف استطاع املكانزم البنائي أ-3
هذا احلس  .حكوماتهيف حمنة حماصر من غرباء حياولون استغالل الصعوبات اليت تواجه  إقليمصورة  يف

 أصبحتو آسيا للعمل سوية و تسهيل عملية املأسسة يف شرق  آسيادفع بلدان شرق  باملصري املشترك
نقاش جاد حول  أصبح هناكحيث  .اإلقليميةحىت اليابان و الصني مشاركني فعالني يف بناء املؤسسات 

ور فالبنائية تربز بشكل منظم د .املالية األزماتملنع تكرار  اإلقليميضرورة بناء مؤسسات على املستوى 
.األزمات يف التحول االجيايب يف أمناط التفكري و اإلدراك و الوعي اإلقليمي  

 
ن تطور الثقة املتبادلة و اهلويات املشتركة من خالل عمليات التنشئة االجتماعية و التطورات إ -4

منظمة  مثال دور ربزوهنا ي. الشرق اآلسيوي اإلقليمييف البناء  احامس عامالكان املؤسساتية املشتركة 
ن أل-عدمية اجلدوى إااليت تعين -هيئة استشارية  جمرد من اآلن أكثر حىتبيك اليت ال تعدو كاأل

. تأثرياا يف احلراك االجتماعي و السياسيفعاليتها و  و اللقاءات و النقاشات حبد ذاا هلا املشاورات  
.و بالتايل ظهر اخلطاب أو فعل الكالم كميكانزم إقليمي حتويل هام   
  

ملاذا تفتقد معاهد العلوم السياسية يف بالدنا إىل حد : على شكل تساؤل استنكاري كتوصية أخريا    
ال  ر اإلقليم حمل الدراسة وويز أقسام حتظى باجلدية، فالطالب الذي ال .اإلقليميةللدراسات  اآلن ألقسام

.جديةداقية و ستكون مفتقدة ألي مص" أحباثه" إنملما بأهم اللغات السائدة ف يكون  


